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[Matriculació]

La matrícula per als estudis presencials 
del segon semestre del curs 2015-16 
s’obrirà del 25 de gener al 5 de febrer 
de 2016 . La matrícula per als estudis 
virtuals del segon semestre del curs 
015-16 s’ obrirà 3 al 15 de febrer de 
2016 .

Els alumnes podran formalitzar la ma-
trícula a la secretaria del centre o bé 
mitjançant el formulari d’inscripció 
que trobaran a la pàgina web: 
www.iscreb.org.

Un cop finalitzats els períodes de ma-
triculació establerts, ningú no serà ad-
mès com a alumne ordinari o extraor-
dinari si no és per causa justificada. En 
aquest cas caldrà formalitzar la petició 
per escrit. Clausurat el període de ma-
trícula, els alumnes poden, durant el 
termini d’una setmana, modificar la 
seva inscripció.



                                 3

 [   ]Cursos 
presencials
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[Moral sexual]

Aquest curs tracta d’aprofundir el con-
tingut i sentit d’un discurs moral cristià 
sobre la sexualitat, en la mesura que la 
vida sexual concreta i realitza les acti-
tuds radicals del viure evangèlic en la 
vida real i concreta. Es té en compte el 
pluralisme tan acusat del nostre clima 
social, i la necessitat d’un diàleg fructífer 
amb la ciència psicològica, amb els co-
neixements sociològics i amb la pasto-
ral eclesial.

Curs Presencial
- Professora: Núria Carulla.
- Sessions: Dimecres de 19:15 a 21:00, 
del 1 de febrer al 10 de juny.
- Idioma del curs: català.
-Matriculació: matrícula ordinària 
114€, matrícula oient  86€.

[Moral de la vida]

Si un distintiu cal que tingui el cristià, 
seguidor de Jesús, és que creu profun-
dament en la Vida; té cura de la salut i 
de la vida des dels seus inicis fins a les 
seva darreria; cerca una qualitat de 
vida fonamentada en els principis de 
les benaurances; i creu i espera en una 
vida feliç per sempre. Reflexionem 
temes i valors evangèlics, tot afavorint 
actituds d’amor, de respecte i de com-
promís en favor de la vida humana. 

Curs Presencial
- Professor: Josep Mascaró.
- Sessions: Divendres de 19:15 a 21:00, 
del 1 de febrer al 10 de juny.
- Idioma del curs: català.
-Matriculació: matrícula ordinària 
114€, matrícula oient  86€.
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[Moral social]

Aquest curs analitza les problemà-
tiques concretes i alhora diverses gen-
erades al voltant pel compromís ètic 
dels cristians. Analitzarem els fona-
ments bíblics, ètics i teològics de la 
Moral Social Cristiana, fent una breu 
panoràmica històrica dels documents 
del Magisteri, amb especial esment 
al Concili Vaticà II. A partir d’aquests 
fonaments s’entra en la Moral Social 
concreta, analitzant-ne els continguts.

Curs Presencial
- Professora: Dolors Oller.
- Sessions: Dijous de 19:15 a 21:00, del 
1 de febrer al 10 de juny.
- Idioma del curs: català.
-Matriculació: matrícula ordinària 
114€, matrícula oient  86€.

[Arts contemporànies i cristianisme]

Aquest curs aborda la dimensió més 
artística de la nostra cultura contem-
porània des de la perspectiva del 
diàleg amb el cristianisme. Igualment, 
es posarà de manifest com l’Escriptura 
ha estat present i en diàleg amb la nos-
tra cultura contemporània. Es farà a 
través de tres blocs que contemplen la 
pintura, la música i la literatura. 

Curs Presencial
- Professora: Anna M. Blasco, Joan Gri-
malt, Oriol Izquierdo.
- Sessions: Dimecres de 18:30 a 21:00, 
del 1 de febrer al 21 de maig.
- Idioma del curs: català.
-Matriculació: matrícula ordinària 
175€, matrícula oient 140€.
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[Els salms: un itinerari poètic]

La Bíblia conté cent cinquanta salms, 
que són cants de lloança i de súplica 
reunits en diverses col·leccions. De 
manera poètica, els salms són testimo-
nis de les alegries i les sofrences no tan 
sols del món de la Bíblia sinò també de 
la mateixa condició humana. Aquestes 
pregàries recullen segles de vida i brol-
len de les diverses tradicions bíbliques, 
tant narratives com profètiques i sapi-
encials.

Curs Presencial
- Professor: Damià Roure.
- Sessions: Divendres de 18:30 a 21:00, 
del 1 de febrer al 21 de maig.
- Idioma del curs: català.
-Matriculació: matrícula ordinària 
175€, matrícula oient 140€

[Hinduisme]

L’Hinduisme és una de les tradicions 
religioses més antigues de la humani-
tat, amb una riquesa textual, simbòlica 
i ritual d’una extraordinària profundi-
tat humana. Arribar a tenir una certa 
comprensió de l’Hinduisme ens per-
met tenir les claus per fer-nos càrrec 
de l’origen del Buddhisme. L’estudi 
d’una tradició tan allunyada de la nos-
tra ens permet comprendre millor  el 
món cultural i religiós.

Curs Presencial
- Professor: Ignasi Boada.
- Sessions: Dilluns de 18:30 a 21:00, del 
1 de febrer al 21 de maig.
- Idioma del curs: català.
-Matriculació: matrícula ordinària 
175€, matrícula oient 140€.
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[Islam plural]

El propòsit general d’aquest curs  “Per-
spectives sobre l’Islam Plural” serà 
aprofundir en l’adquisició de coneix-
ements sòlids sobre l’islam per tal 
de detectar i refutar tòpics i errors 
històrics que circulen a Occident.  En-
cara que l’àrab sigui la llengua de culte 
dels musulmans no caldrà el coneixe-
ment d’aquesta llengua.

Curs Presencial
- Professora: Dolors Bramon.
- Sessions: Dimarts de 18:30 a 21:00, 
del 1 de febrer al 21 de maig.
- Idioma del curs: català.
-Matriculació: matrícula ordinària 
175€, matrícula oient 140€.

[Cartes apostòliques]

Conèixer Pau és fonamental per co-
nèixer l’origen de les primeres comuni-
tats cristianes. Per tenir una visió glob-
al del cristianisme primitiu, també cal 
abordar algunes de les anomenades 
«cartes catòliques».  Farem un estudi 
d’unes obres que van des de la meitat 
del segle I dC fins als inicis del II, du-
rant aquest espai de temps es percep 
com van canviant les comunitats dels 
seguidors de Crist.

Curs Presencial
- Professor: Jaume Balateu.
- Sessions: Dilluns i dimecres de 20:15 
a 21:00, del 1 de febrer al 10 de juny.
- Idioma del curs: català.
-Matriculació: matrícula ordinària 
114€, matrícula oient  86€.
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[Sociologia de la religió]

La sociologia de la religió és la disci-
plina estudia las creences, pràctiques i 
organitzacions religioses a través de la 
perspectiva i eines d’anàlisi pròpies de 
la sociologia. Aquest curs pretén que 
l’alumnat obtingui el coneixement de 
les principals teories de la disciplina, 
així com que assoleixi les competèn-
cies per fer una aproximació i una 
anàlisi sociològica dels fenòmens reli-
giosos.

Curs Presencial
- Professora: Maria Forteza.
- Sessions: Divendres de 18:30 a 20:00, 
del 1 de febrer al 10 de juny.
- Idioma del curs: català.
-Matriculació: matrícula ordinària 
114€, matrícula oient  86€.

[Psicologia de la religió]

La Psicologia de la Religió pretén analit-
zar el fenomen religiós des de la pecu-
liaritat d’una mirada psicològica. És una 
disciplina amb dues grans branques: 
una de centrada en el naixement, con-
solidació i evolució de la religiositat 
ens els individus (psicologia del desen-
volupament); i una altra que intenta 
respondre a la pregunta sobre les rel-
acions entre religiositat i maduresa psi-
cològica (psicologia clínica).

Curs Presencial
- Professor: Xavier Marín.
- Sessions: Dimarts de 19:15 a 21:00, 
del 1 de febrer al 10 de juny.
- Idioma del curs: català.
-Matriculació: matrícula ordinària 
114€, matrícula oient  86€.



                                 9

[Exegesi AT II: l’Èxode, exegesi i hermenèutica]

La consciència nacional i religiosa 
d’Israel va estar marcada per experièn-
cies d’opressió i d’alliberament. La seva 
relectura va anar constituint un llen-
guatge que esdevingué central. Israel 
va anar afirmant una consciència de 
llibertat com a part del seu ésser i va 
esperar l’alliberament que es trobava 
oprimit., definint el seu Déu com a 
“salvador” i “alliberador”.

Curs Presencial
- Professora: M. Claustre Solé.
- Sessions: Dimarts de 18:30 a 21:00, 
del 1 de febrer al 21 de maig.
- Idioma del curs: català.
-Matriculació: matrícula ordinària 
175€, matrícula oient 140€.
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 [   ]Cursos 
virtuals
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[La Culpa]

El curs que ens proposem dur a terme 
gira al voltant de la noció de culpa. 
És una noció antiga i de llarguíssim 
recorregut en què gradualment s’hi 
ha anat afegint contribucions provi-
nents de diferents disciplines i dimen-
sions, des de la religió, fins a la moral i 
la filosofia, passant pel dret, la història, 
l’antropologia, la psicologia. El resultat 
és que es tracta d’un concepte  ric i 
molt complexe.

Curs Virtual
- Professor: Ignasi Boada.
- Duració del curs: del 16 de febrer 
al 13 de març de 2016.
- Trobada presencial: 16 de febrer.
- Idioma del curs: català.
- Matriculació: 35€.

[Evangelis sinòptics i actes]

L’estudi dels Evangelis Sinòptics és cen-
tral. Per una banda, perquè presenten 
l’accés més directe a Jesús de Natzaret, 
mediatitzat per l’experiència i testimo-
niatge de les primeres comunitats cris-
tianes. Per altra banda, perquè repre-
senten un fenomen literari únic, sense 
paral•lels a la literatura antiga: un con-
junt d’obres tan semblants i tan difer-
ents. Semblances i diferències que cal 
explicar.

Curs Virtual
- Professor: M. Luisa Melero.
- Duració del curs: del 20 de febrer 
al 27 de juny de 2016.
- Trobada presencial: 27 de febrer i 16 
d’abril. 
- Idioma del curs: català.
- Matriculació: 238€.
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[Fenomenologia de la Religió]

La religió és un fet humà al qual es 
poden aplicar els mateixos mètodes 
positius d’investigació que s’apliquen 
a la resta de fenòmens. La Fenomeno-
logia subratlla la necessitat de fona-
mentar-se en una recerca històrica 
que serveixi de base objectiva a tota 
investigació. Vol classificar les diferents 
manifestacions de la religió i descriure 
el fenomen religiós com apareix en les 
canviants expressions de la història .

Curs Virtual
- Professor: Xavier Marín.
- Duració del curs: del 20 de febrer 
al 27 de juny de 2016.
- Trobada presencial: 27 de febrer i 16 
d’abril. 
- Idioma del curs: català i castellà.
- Matriculació: 162€.

[Sociologia de la religió]

La religió va ser un dels grans temes que 
van abordar els clàssics de la sociologia 
i de les ciències socials. Així, Marx, We-
ber, Durkheim, Freud, Tönnies, Schütz, 
etc. van buscar comprendre quin pa-
per tenia la religió en la societat del 
seu temps. Aquesta matèria pretén el 
mateix, analitzar, científicament, el pa-
per que té la religió en la societat ac-
tual i en la construcció social.

Curs Virtual
- Professor:  Ramon Casadevall 
i Carlos García de Andoin.
- Duració del curs: del 20 de febrer. 
al 27 de juny de 2016.
- Trobada presencial: 27 de febrer i 16 
d’abril. 
- Idioma del curs: català (pel professor 
Ramon Casadevall), i castella (pel pro-
fessor Carlos García de Andoin.)
- Matriculació: 162€
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[Moral de l’amor i sexualitat]

Aquest curs tracta d’aprofundir el con-
tingut i sentit d’un discurs moral cristià 
sobre la sexualitat, en la mesura que la 
vida sexual concreta i realitza les acti-
tuds radicals del viure evangèlic en la 
vida real i concreta. Es té en compte el 
pluralisme tan acusat del nostre clima 
social, i la necessitat d’un diàleg fructífer 
amb la ciència psicològica, amb els co-
neixements sociològics i amb la pasto-
ral eclesial.

Curs Virtual
- Professor: Gaspar Mora, José Vico.
- Duració del curs: del 20 de febrer 
al 27 de juny de 2016.
- Trobada presencial: 27 de febrer i 16 
d’abril. 
- Idioma del curs: català (pel professor 
Gaspar Mora), i castellà (pel professor 
José Vico).
- Matriculació: 162€.

[Introducció a la diversitat religiosa]

Aquesta curs pretén aproximar els 
estudiants a les diverses tradicions 
religioses minoritàries presents en 
les societats democràtiques. Aquesta 
aproximació es farà des del coneixe-
ment de les seves organitzacions, així 
com també des de la quotidianitat del 
seus ritus, celebracions i pràctiques re-
ligioses actuals.

Curs Virtual
- Professor: Joan Hernández.
- Duració del curs: del 20 de febrer. 
al 27 de juny de 2016.
- Trobada presencial: 27 de febrer i 16 
d’abril. 
- Idioma del curs: català i castellà.
- Matriculació: 86€.
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[Introducció al Nou Testament]

Per tal de poder llegir l’Antic Testament 
i entendre en profunditat i extreure’n 
les conseqüències per al moment 
present, cal primer de tot situar-lo en 
el seu ambient original i estudiar-ne el 
context i el contingut des del punt de 
vista històric, literari i teològic. Resul-
tarà il•luminador conèixer tant com 
sigui possible tot allò que constitueix 
l’ambient del Nou Testament, i la situ-
ació del poble d’Israel en el segle I.

Curs Virtual
-Professor: Jaume Balateu, Samuel 
Fabra.
- Duració del curs: del 20 de febrer 
al 27 de juny de 2016.
- Trobada presencial: 27 de febrer i 16 
d’abril. 
- Idioma del curs: català (pel professor 
Jaume Balateu), i castellà (pel profes-
sor Samuel Fabra).
- Matriculació: 162€.
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