
c/ Diputació, 231 - 08007 Barcelona
www.iscreb.org
secretaria@iscreb.org

CONTACTE

ESTUDIS EN 
CIÈNCIES 
RELIGIOSES

BATXILLERAT
LLICENCIATURA

Modalitat presencial i on-line

Les dues titulacions tenen reconeixement civil
de Grau i Màster

CALENDARI 

Curs acadèmic Batxillerat: del 13/09/2021
al 10/06/2022.
Curs acadèmic Llicenciatura: del
20/09/2020 al 20/05/2022.
Període de matriculacions:  del 2 al  24 de
setembre de 2021.
Matriculacions on-line a: www.iscreb.org

Curs acadèmic: del 2/10/2021 al
27/06/2022.
Període de matriculacions:  del 2 al 28 de
setembre de 2021.
Matriculacions on-line a: www.iscreb.org

Estudis presencials

Estudis virtuals

PREU
Taxes acadèmiques: 15€  
Estudis presencials

 Estudis  virtuals

Un crèdit ECTS Batxillerat: 31 €
Un crèdit ECTS Llicenciatura: 35€

Un crèdit ECTS Batxillerat:  41€  
Un crèdit ECTS Llicenciatura: 41€



Virtual

L’ISCREB compta amb un campus virtual ubicat a
la seva web www.iscreb.org, on l’alumne podrà
gaudir de múltiples serveis que l’ajudaran en els
seus estudis i el faran sentir-se acompanyat i
assessorat en tot moment

Primer cicle: Batxillerat en Ciències Religioses
Total crèdits: 180 ECTS (3 anys)

Segon cicle: Especialitat en Identitat Cristiana i
Diàleg
Llicenciatura per internet pretén aprofundir en la
identitat cristiana a través de les assignatures
bíbliques i entrar en diàleg amb les grans religions i
la nova religiositat emergent.
Total crèdits: 120 ECTS (2 anys)

Presencial
Primer cicle: Batxillerat en Ciències
Religioses
En el primer cicle de tres anys s’estudien les matèries més
bàsiques: el pensament actual i la història de la filosofia, la
Bíblia, els temes teològics (Déu, Crist, l’home, l’Església, els
sagraments), la història de l’Església, els temes morals, les
ciències de la religió (psicologia, sociologia i fenomenologia
religioses, música i fe, art i fe, etc.).

Total crèdits: 180 ECTS (3 anys)

Segon cicle: Llicenciatura en Ciències
Religioses

Especialitat en Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural 
Es fa un estudi acurat de les principals religions del món: les
abrahàmiques (com és ara el judaïsme i l’islam), les religions
orientals (com són l’hinduisme, el buddhisme, el
confucianisme, etc), les religions africanes tradicionals i les
afroamericanes, les noves religiositats, la teologia de les
religions i els principis del diàleg interreligiós. Inclou també
l’estudi de les principals confessions cristianes ortodoxes i
protestants, del diàleg ecumènic, els trets fonamentals de la
cultura actual, del diàleg fe i ciència i la inculturació de la fe.

Total de crèdits: 120 ECTS (2 anys)

Especialitat en Teologia Bíblica
Per tal d’aprofundir en l’Escriptura, s’ofereixen assignatures
d’exegesi entorn textos claus de l’Antic i el Nou Testament,
com els relats de la resurrecció o els onze primers capítols
del Gènesi; també s’estudien temes de Teologia Bíblica,
juntament amb algunes matèries de caràcter propedèutic com
l’Hermenèutica bíblica, per exemple, o l’Estudi del Medi
Bíblic.

Total: 120 ECTS (2 anys)

Tota persona interessada en aprofundir

l’estudi del fet religiós i de la teologia.

Estudiants universitaris interessats pel

fenomen religiós i la seva problemàtica

actual.

Catequistes, responsables i militants de

grups, moviments o serveis de les nostres

parròquies i comunitats cristianes.

Laics i religiosos que vulguin aprofundir en la

vida espiritual.

Professorat de Religió, ja que hi troba la

preparació teològica i pedagògica per tal

d’obtenir la “Declaració Eclesiàstica de

Competència Acadèmica” (DECA) .

Destinataris


