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La nova Facultat
Antoni Gaudí
La Facultat Antoni Gaudí d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts
cristianes (FHEAG) és una institució
eclesiàstica, de caràcter universitari, promoguda per l’arquebisbe
de Barcelona, cardenal Lluís Martínez Sistach, que depèn canònicament de la Santa Seu. Constituïda
oficialment el 2 d’octubre de 2014
a Barcelona, és fruit de la col·laboració de dues institucions universitàries eclesiàstiques ja existents:
la Facultat de Teologia de Catalunya i la Facultat de Filosofia de Catalunya. Així mateix, la Facultat Antoni Gaudí s’ha beneficiat de l’experiència de les Aules d’Història de
l’Església vinculades amb la Biblioteca Balmes.
  El desig creixent de dotar Catalunya d’una institució eclesiàstica
d’estudis no tan sols teològics i filosòfics sinó també d’altres disciplines eclesiàstiques, i també humanístiques, com la història de l’Església, l’arqueologia cristiana i el
ric patrimoni cultural i artístic de
l’Església, ha intensificat els treballs promotors de la nova Facultat.
  La col·laboració estreta de les
dues institucions universitàries
esmentades, la realització d’algunes activitats comunes i l’exercici
de tot un treball d’investigació, docència i col·laboració amb les esglésies particulars amb seu a Catalunya i amb l’Església universal,
han fet visible i convenient la identitat de la Facultat d’Història de
l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes, com una aportació de qualitat universitària en l’àmbit eclesial
i cultural del nostre país i d’altres
països de la resta del món, al servei específic del diàleg entre la fe
i la cultura.

  La Facultat Antoni Gaudí programa les seves activitats acadèmiques segons l’Espai Universitari Europeu d’Instrucció Superior (EUEIS).
Aquest 9 de febrer comencen les
activitats acadèmiques corresponents al segon semestre del curs
2014-2015.

Autoritats i
professorat
Gran Canceller: Cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barce-

lona; Degà-president: Dr. Armand
Puig i Tàrrech; Coordinador acadèmic: Dr. David Abadias; Cap del Departament d’Història de l’Església:
Dr. Ramon Corts; Cap del Departament d’Arqueologia i Arts cristianes: Dtnd. Robert Baró; Professors
ordinaris: Dr. David Abadias, Dr. Joa
quim Blas, Dr. Ramon Corts, Dr.
Lluc Torcal, O.Cist., Dr. Albert Viciano. Professors extraordinaris: Dtnd.
Robert Baró, Dtnda. Júlia Beltrán
de Heredia, Dra. Conxita Boncompte, Dr. Jordi Carcasó, Dtnd. Manuel
M. Fuentes, Dra. Cristina Godoy,
Dra. Roser Puig, Dtnda. Rosa Ribas, Dr. Valentí Serra de Manresa,
O.F.M. Cap. Secretària: Dtnda. Rosa Ribas.

Departaments
Història de l’Església
Arqueologia i Arts cristianes

Pla d'Estudis
PRIMER CICLE (Baccalaureatus) (Grau)
(Tres anys acadèmics: 180 ects)
Primer Curs (2014-2015) (60 ects)
Metodologia i fonts de la investigació històrica (3 ects) – Prof. David Abadias
Introducció a l’arquitectura cristiana (3 ects) – Prof. Jesús Oliver-Bonjoch
Introducció a l’arqueologia cristiana (6 ects) – Profs. Cristina Godoy, Júlia Beltrán de Heredia i Robert Baró
Introducció a l’arxivística (3 ects) – Prof. Alexis Serrano
Introducció a la conservació i gestió del patrimoni de l’Església (3 ects)
– Prof. Sílvia Coll-Vinent
Història de l’Església antiga (3 ects) – Prof. Robert Baró
Història de l’art cristià antic (5 ects) – Prof. Mateu Riera
Història de l’art cristià medieval (6 ects) – Prof. Marc Sureda
Introducció a l’Antic Testament (6 ects) – Prof. M. Claustre Solé
Història de la filosofia antiga (5 ects) – Prof. Antoni Bosch-Veciana
Història de la filosofia medieval (5 ects) – Profs. Joan García del Muro i
Vicent Igual
Història de la filosofia moderna (6 ects) – Prof. Joan Albert Vicens
Llatí I (3 ects) – Prof. Armando Pego
Llatí II (3 ects) – Prof. Armando Pego
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CURS PONT obert als batxillers en teologia que vulguin accedir a la
Facultat Antoni Gaudí
S’ofereix un curs pont, dividit en dos anys acadèmics. Enguany (curs 20142015) les classes tenen lloc de dimecres a divendres. El curs 2015-2016
s’impartiran la resta de matèries de dilluns a dimecres.

SEGON CICLE (Licenciatus) (Màster)
(Dos anys acadèmics: 120 ects)
Especialitats: I. Història de l’Església (120 ects)
II. Arqueologia i art cristià (120 ects)
III. Patrimoni de l’Església (120 ects)

Primer any (2014-2015) (37 ects):
Metodologia i fonts de la investigació històrica (3 ects) – Prof. David Abadias
Introducció a l’arxivística (3 ects) – Prof. Alexis Serrano
Introducció a la conservació i gestió del patrimoni de l’Església (3 ects)
– Prof. Sílvia Coll-Vinent
Paleografia i diplomàtica (3 ects) – Prof. Josep Torné
Introducció a l’arqueologia cristiana (6 ects) – Profs. Cristina Godoy, Júlia Beltrán de Heredia i Robert Baró
Topografia de l’Orbis Christianus (Geografia històrica del cristianisme)
(3 ects) – Prof. Jesús Oliver Bonjoch
Història de l’art cristià antic (5 ects) – Prof. Mateu Riera
Història de l’art cristià medieval (6 ects) – Prof. Marc Sureda
Història de l’Església a Catalunya (3 ects) – Prof. Ramon Corts
Llatí IV (3 ects) – Prof. Sergi Grau

TERCER CICLE (Doctorat)
Titulació
Títols canònics de Baccalaureatus (primer cicle), Licenciatus (segon cicle) i Doctor (tercer cicle), amb reconeixement civil previst d’acord amb
el Reial Decret 1619/2011, i equivalència de la titulació canònica amb la
titulació civil de graduat/graduada, màster i doctor.

Segon any (2015-2016) (35 ects):
Introducció a l’arquitectura cristiana (3 ects)
Història de les litúrgies cristianes (3 ects)
Fonts hagiogràfiques i litúrgiques (3 ects)
Cristianisme i cultura I: món antic i edat mitjana (6 ects)
Cristianisme i cultura II: edat moderna i contemporània (6 ects)
Història de l’art cristià del Renaixement (3 ects)
Història de l’art cristià barroc i modern (5 ects)
Història de l’art cristià contemporani (3 ects)
Seminari de síntesi (3 ects)
S’establirà un sistema de convalidacions amb els estudiants que hagin obtingut títols civils i eclesiàstics i vulguin accedir a la Facultat Antoni Gaudí.

Aules obertes a alumnes oients
L’oferta docent de la FHEAG s’adreça tant a alumnes ordinaris que volen
obtenir graus acadèmics, com a alumnes oients que desitgen completar
la seva formació cultural o humanística. Les taxes de matrícula per als
alumnes oients són de 41 € per crèdit ects.
  Matèries del segon semestre que s’ofereixen especialment als alumnes oients:
Història de l’art cristià medieval (6 ects) – Prof. Marc Sureda
Divendres, del 13 de febrer al 5 de juny – d’11,15 a 13,00 h (més
practicum alguns dijous a la tarda)
Introducció a la conservació i gestió del Patrimoni de l’Església (3 ects)
– Prof. Sílvia Coll-Vinent
Dijous, del 12 de febrer al 4 de juny – de 10,05 a 12,05 h
Informació i matrícula per al segon semestre del curs 2014-2015
Del 7 al 30 de gener de 2015 a la Secretaria de la FHEAG: c/ Diputació 231, 08007 Barcelona – Tel. 934 534 925.
a/e: secr.academica@facultatantonigaudi.cat
Requisits de matriculació: estudis que donin accés a la Universitat:
PAU i proves d’accés per a majors de 25, 40 i 45 anys (que es faran
a la mateixa Facultat).
Inici de les classes: 9 de febrer.
Web: www.facultatantonigaudi.cat
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Acte d’inauguració de l’any acadèmic 2014-2015 celebrat el 2 d’octubre de 2014 a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona

