
M
ito

lo
g

ia
 i 

si
m

bo
lo

g
ia

E
S

T
U

D
IS

 V
IR

T
U

A
L

S
4

A
 E

D
IC

IÓ

D
IP

L
O

M
A

 D
'E

S
P

E
C

IA
L

IS
T

A
 U

N
IV

E
R

S
IT

A
R

I 
E

N

Institut Superior de Ciències
Religioses de Barcelona
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Més informació



L’ésser humà s’explica a si mateix mitjançant
el símbol i el mite. Totes les cultures
basteixen relats simbòlics per expressar la
seva visió del món, l’existència, el destí.

Així, conèixer i interpretar els relats de la
pròpia cultura i de les altres és una forma
d’accedir a la diversitat i profunditat
d’experiències i reflexions sobre la condició
humana, i una forma d’entendre-les i de
comprendre’ns a nosaltres mateixos. El
Diploma vol aportar les eines necessàries
per tal d’endinsar-nos en aquesta
“cartografia de l’ésser humà” que són els
símbols i els mites.

Presentació

Requisits Preu

Podran accedir al Diploma d’especialista
universitari en mitologia i simbologia, tots
aquells que posseeixin una titulació
universitària prèvia de 240 crèdits.

Si et matricules de tot el Diploma sencer:
1.404€
Assignatures soltes: 52€ per ECTS

Preu del Diploma (30 ECTS):

Professorat

Dr. Jorge R. Ariza, Dr. Jaume Aymar,
Dra. Rosa Boixareu, Llic. Pilar Casals,
Dr. Jordi Corominas, Dr. Sergi Grau,
Llic. Oriol Izquierdo, Dr. Xavier Marín,
Dr. Xavier Melloni, Dr. Albert Moya,
Dr. Jesús Oliver-Bonjoch, Dr. Antoni Pou,
Dr. Josep Rom, Llic. Leire Sales,
Dr. Pedro Yscadar.

Calendari

Inici període de matriculacions: 16/05/2022 
Final periode de matriculacions: 27/09/2022 
Inici de curs: 1/10/2022
Final de curs: 17/06/2023
Matriculacions en línia:
https://matricules.iscreb.org/

Objectius

Conèixer grans relats que han configurat
la cultura occidental.
Comparar els mites de diverses religions i
civilitzacions.
Analitzar la mitologia i la simbologia com
a elements constructors d’identitats, tan
individuals com col·lectives.
Adquisició de claus hermenèutiques que
ajudin a comprendre i interpretar els
mites, tan antics com contemporanis.
Veure la influència de la mitologia
clàssica i bíblica en l’art, la literatura, la
psicologia.

Mòduls formatius

Metodologia, anàlisi i interpretació del mite i
del símbol (6ECTS)
 
· Història de la interpretació del mite
· Exegesi i hermenèutica
· Poètica de l’imaginari i Mitocrítica
Grans relats mitològics (9ECTS)
· Mitologia judeocristiana
· Simbologia i religions
· Mitologia clàssica
Simbologia i àrees de coneixement (10ECTS)
· Simbologia i mística
· Simbologia i literatura
· Simbologia en l’esfera social, política,
econòmica
· Simbologia i Psicologia
. Simbologia i Art
Aplicació i aprofundiment (5ECTS)
· Rutes simbòliques
.  Treball de fi de Diploma

Si et matriculas de tot el diploma abans
del 31 de juliol, obtindràs un 10% de

descompte: 1.248€. 


