
Diàleg
interreligiós, 
ecumènic i
cultural

Màster en

Modalitat presencial i virtual 
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Informació:

Institut Superior de Ciències Religioses
de Barcelona (ISCREB)
E-mail: secretaria@iscreb.org
www.iscreb.org
FB: /iscreb
TW: @iscreb

Facultat de Psicologia, Ciències de
l’Educació i de l’Esport Blanquerna
E-mail: sioefpcee@blanquerna.url.edu
www.blanquerna.url.edu

Matriculació:

Presencial i virtual de l’1 d’abril al  
26 de setembre del 2016
Institut Superior de Ciències Religioses
de Barcelona (ISCREB)
Diputació, 231. 08007 Barcelona
Tel.: 93 454 19 63
www.iscreb.org

Taxes de matrícula: 
33 EUR per ECTS en modalitat presencial
39 EUR per ECTS en modalitat virtual

Horari lectiu presencial: 
Dies feiners
De 18.30 a 21.00 hores
Les classes s’impartiran a la seu de l’ISCREB



El màster el coordinen el Dr. Antoni Matabosch 
(ISCREB) i pel Dr. Xavier Marín (URL).
Consta d’un total de 60 ECTS i es pot cursar de 
forma presencial i virtual.

Mòduls obligatoris (45 ECTS)
Religions, ecumenisme i cultura (25 ECTS)
Curs 2016-2017:

Els fonaments de l’Islam (5 ECTS)
Buddhisme (5 ECTS)
Esglésies orientals (5 ECTS)
Trets fonamentals de la cultura actual 

(5 ECTS)
Cristianisme* (5 ECTS)

Tesina (20 ECTS)
Metodologia i tècniques per a l’elaboració de 

la tesina (5 ECTS)
Tesina (15 ECTS)

* Els alumnes proviments de la Diplomatura/Batxillerat en 
Ciències Religioses hauran de cursar tres assignatures del 
mòdul complementari sobre diversitat religiosa atès que no 
els cal cursar Cristianisme.

Mòduls optatius (15 ECTS)
Seminari sobre diàleg (5 ECTS)
Un seminari a escollir entre:

Instruments per al diàleg  
(es cursa l’any acadèmic 2016-2017)

Diàleg: principis i exercici  
(es cursa l’any acadèmic 2017-2018)

Mòdul complementari sobre la diversitat 
religiosa (10 ECTS)
Dues assignatures a escollir entre:

Curs 2016-2017:
Daoisme, confucianisme (5 ECTS)
Religions africanes tradicionals i 

afroamericanes (5 ECTS)
Noves religiositats (5 ECTS)

Curs 2017-2018:
Judaisme postbíblic (5 ECTS)
Teologia protestant dels segles xix-xx  

(5 ECTS)
Teologia de les religions (5 ECTS)
Art contemporàni i espiritualitat (5 ECTS)

Programa

Per què un Màster en Diàleg
interreligiós, ecumènic i cultural?

La complexitat creixent del nostre món depèn en 
bona part del fet que el grau de comunicació i 
d’intercanvi entre les cultures ha augmentat ver-
tiginosament en els darrers decennis. El que fins 
fa pocs anys podíem considerar com a referents 
culturals, avui constitueixen elements que inter-
venen d’una forma decisiva en la conformació 
de les nostres societats. La categoria de diàleg és 
central per tal d’afavorir la trobada, l’intercanvi, el 
contrast, l’enriquiment, la recerca conjunta.

A qui va adreçat?

• A persones que tenen interès en conèixer aspec-
tes fonamentals de diferents tradicions religioses.

• A persones que vulguin enriquir-se acadèmica-
ment i millorar en la qualitat de l’exercici de la 
seva professió. El coneixement de la pluralitat 
religiosa és un factor cada cop més rellevant en 
diferents àmbits de la vida professional (món 
educatiu, sanitari, de l’educació social, de l’es-
port, de la comunicació...).


