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Presentació
Identitat de l’ISCR Don Bosco
L'Obra Salesiana Martí-Codolar de Barcelona es va fundar, gràcies a la
generositat de la família Martí-Codolar, de la qual pren el nom, que amb
tant d’afecte va rebre el dia 3 de maig de 1886 sant Joan Bosco, fundador
de la Societat de sant Francesc de Sales o Congregació Salesiana. Es va
inaugurar el dia 18 de març de 1949, com la seu del Noviciat de l’antiga
Inspectoria Tarraconense de la Congregació Salesiana i a l’octubre del
mateix any es va convertir en Estudiantat Teològic Salesià.
L’any 1966, l'Estudiantat Teològic Martí-Codolar, per decret de la Sagrada
Congregació per a la Formació Catòlica va quedar constituït com a Institut
Teològic Sagrat Cor de la Inspectoria Salesiana de Barcelona (també
anomenat Centre Teològic Salesià Martí-Codolar), i afiliat temporalment a
la Facultat de Teologia de d’aleshores Pontifici Ateneu Salesià (P.A.S.) de
Roma, ara Universitat Pontifícia Salesiana (UPS).
Amb motiu de la celebració del XXè Capítol General Especial de la
Congregació Salesiana (Roma 1971/72), el Centre Martí-Codolar va
desenvolupar un procés de clarificació de la seva natura i identitat
específica, tot donant a les activitats acadèmiques una orientació
prevalentment pastoral i salesiana. A rel d’aquesta orientació el Centre ha
vingut organitzant en repetides ocasions cursos i trobades de pastoral
juvenil i de formació permanent, oferts a amplis sectors d’agents de
pastoral, religiosos, religioses i laics de la Família Salesiana i de l'Església
catalana.
Des del curs 1988/89 el Centre ha vingut oferint serveis de formació
permanent a les comunitats de salesians i de Filles de Maria Auxiliadora, al
mateix Centre al començament, i d’una manera itinerant, després.
La publicació, l’any 1991, de la Ratio Fundamentalis Institutionis et
Studiorum, que conté els principis i normes de la formació dels membres
de la Congregació Salesiana, va determinar el currículum de l'actual pla
d'estudis del centre.
Des del curs 1991/92, el centre va crear una secció pròpia que organitzava
els Cursos de Capacitació Teològica i Pastoral per a Professors de Religió,
aprovats per la Comissió Episcopal d'Ensenyament i Catequesi el 25 de
juny de 1991, de cara a la tramitació de la Declaració Eclesiàstica
d'Idoneïtat per a Professors de Religió.
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El curs 1985/86, a partir d’una petició de les Filles de Maria Auxiliadora, es
va obrir una nova secció orientada a donar una base teològica centrada en
el misteri cristià i en la formació pedagògico-catequètica, als religiosos,
religioses, laics i laiques que, no desitjant un grau acadèmic, volen assolir
una adequada preparació com a agents de pastoral.
Al curs 1995/96 la secció va iniciar el procés de constituir-se en l’Institut
Superior de Ciències Religioses Don Bosco. Al curs 1998/99 va començar
el cicle de Llicenciatura en Ciències Religioses. El 8 de juny de 1999
l’Institut és erigit oficialment per la Santa Seu.
L’agost de 2006 la Santa Seu ha cancel·lat l’afiliació del Centre Teològic
Salesià Martí-Codolar a la Facultat de Teologia de la UPS, no permetent de
matricular nous alumnes.
Des del curs 2011/12 l’ISCR imparteix els seus estudis d’acord amb els
criteris de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior: el Grau/Batxillerat
en Ciències Religioses i el Màster/Llicència en Ciències Religioses,
especialitat Pastoral.
L’Institut ha obtingut de la Santa Seu el permís de poder impartir el cicle
de Llicència en modalitat on-line (Prot. N. 275/1999 de 9 de desembre de
2013).

Natura
L’Institut Superior de Ciències Religioses Don Bosco (ISCR DON BOSCO),
és una institució acadèmica, no lucrativa, de nivell universitari, que té com
a entitat titular la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora, amb seu a
Sevilla.
Està vinculat a la Facultat de Teologia de la Universitat Pontifícia Salesiana
de Roma per decret 275/99 de la Congregació per a l'Educació Catòlica de
la Santa Seu, de 8 de juny de 1999. Es regeix pels principis i normes que
la Congregació Salesiana té promulgats en la seva Ratio Fundamentalis
Institutionis et Studiorum (Roma 2000), pels convenis de vinculació, pels
propis estatuts i el reglament de règim intern.

Objectius
Nascut com a resposta a les necessitats eclesials de formació cristiana, té
com a finalitats específiques:
— aprofundir i tractar sistemàticament, segons el mètode científic que li és
propi, la doctrina catòlica, de forma actualitzada,
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— promoure la preparació teològico-pastoral dels seus alumnes, en les
etapes de la formació inicial i permanent,
— ser un àmbit de reflexió i divulgació teològico-pastoral al servei de la
Família Salesiana i de l'Església.

Característiques
Intenta la formació humanístico-filosòfica, teològica i pastoral dels seus
alumnes.
Desenvolupa tota la seva activitat amb preferent orientació pastoral. En
aquests objectius hi concorren:
– el conjunt d’assignatures i cursos especials que constitueixen el seu pla
d’estudis,
– el contingut temàtic desenvolupat en les assignatures i cursos especials,
– la metodologia didàctica adoptada,
– l’estreta unió entre reflexió i praxi.

Destinataris i titulació
L'ISCR DON BOSCO ofereix el seu servei a una plataforma més ample de
destinataris: els religiosos/es i laics/ques que desitgen una formació
cristiana, volen assolir una adequada preparació com a agents de pastoral
i obtenir les titulacions de Llicenciat en Ciències Religioses, reconeguda per
l'Estat Espanyol (Reial Decret 3/1995: BOE 30, de 4 de febrer de 1995, i
actualitzat Reial Decret 1619/2011: BOE 276, de 16 de novembre de
2011, I, 117.995).
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Òrgans de govern
Autoritats superiors
Rvd. P. ÁNGEL FERNÁNDEZ, SDB
Gran Canceller de la UPS i Rector Major de la Congregació Salesiana
Rvd. P. MAURO MANTOVANI, SDB
Rector Magnífic de la Universitat Pontifícia Salesiana de Roma
Rvd. P. DAMASIO MEDEIROS,SDB
Degà de la Facultat de Teologia de la UPS de Roma

Autoritats locals
Rvd. P. CRISTÓBAL LÓPEZ, SDB, President Superior Provincial Salesià
Prof. JORDI LATORRE, SDB, Director

Consell de l’Institut
Un delegat del Superior Provincial Salesià
Prof. JORDI LATORRE, SDB, Director i delegat del degà de la Facultat de
Teologia de l’UPS
Prof. JOAN JOSEP MORÉ, SDB, Secretari i cap d’estudis
Prof. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ, SDB, Coordinador LCR on-line
Prof. FRANCESC GRANÉ, laic
Prof. GEMMA MORATÓ, OP
Prof. JOSÉ MIGUEL NÚÑEZ, SDB
Prof. PEIO SÁNCHEZ, diocesà
Dos representants dels professors no-estables
Dos representants dels alumnes

Equip docent
Professors estables
Dr. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ, SDB (Sagrada Escriptura)
Dr. FRANCESC GRANÉ, laic (Filosofia sistemàtica)
Dr. JORDI LATORRE, SDB, (Exegesis bíblica)
Dra. GEMMA MORATÓ, OP (Medis de comunicació social)
Dr. JOAN JOSEP MORÉ, SDB (Teologia sistemàtica i Història de l’Església)
Dr. JOSÉ MIGUEL NÚÑEZ, SDB (Teologia fonamental i T. sistemàtica)
Dr. PEIO SÁNCHEZ, diocesà (Teologia fonamental)
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Professors no-estables
Dr. JAUME GONZÁLEZ PADRÓS, diocesà (Litúrgia)
Dr. JORDI AGUSTÍ PIQUÉ, OSB (Teologia sistemàtica)
Llic. RAÜL ABRIL, laic (Psicologia)
Llic. ELOI ARAN, laic (Teologia sistemàtica i pastoral)
Llic. MIQUEL ARMENGOL, SDB (Teologia pastoral)
Llic. MIGUEL ÁNGEL CALAVIA, SDB (Teologia pastoral)
Llic. NÚRIA CAUM, ODN (Teologia sistemàtica)
Llic. JOAN CODINA, SDB (Teologia sistemàtica)
Llic. ANNA MARIA DÍAZ, CM (Acompanyament pastoral)
Llic. DAVID JIMÉNEZ, laic (Teologia sistemàtica)
Llic. JOAN LÁZARO, diocesà (Dret canònic)
Llic. EMILI MARCOS, SDB (Teologia pastoral)
Llic. RAMON MARTÍN, OH (Teologia pastoral)
Llic. RAMON MURAY, SDB (Teologia espiritual)
Llic. YOLANDA OTAL, laica (Pedagogia i Didàctica de la Religió)
Llic. SALVADOR RAMOS, laic (Historia de l’Església)
Llic. DOLORS RIBOT, FMA (Catequètica)
Llic. CARMEN SALAS, laica (Teologa sistemàtica)
Llic. MIGUEL ÁNGEL TARÍN, Laic (Teologia sistemàtica)
Llic. DOMÈNEC VALLS, SDB (Teologia moral)
Llic. RAMON VERA, SDB (Exegesi del NT i Pastoral)
Llic. FRANCISCO VIEDMA, laic (Filosofia sistemàtica)

Col·laboradors
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

TONI BOIX, laic
FEDERICO GÓMEZ, laic
ALBERT MARÍN, laic
SERGI PARAMÉS, laic

Professors emèrits
Llic. VÍCTOR MACUA, SDB (1969/70 – 2007/08)
Llic. MANUEL BELLMUNT, SDB (1969/70 – 2012/13)
Llic. JOSEP MASCARÓ, SDB (1996/97 – 2012/13)
Llic. JOSEP M. MAIDEU, SDB (1970/71 – 1972/73 ; 1974/75 – 1990/91 ;
1999/00 – 2013/14)
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Secretaria
Prof. JOSEP MORÉ, SDB, Secretari acadèmic
Sra. EVA M. MARCOS, Secretària tècnica - matins
Sra. ELENA LÁZARO, Secretària tècnica - tardes

Biblioteca
Prof. JORDI LATORRE, SDB, Director
Prof. JOAN JOSEP MORÉ, SDB, Responsable
Rvd. FRANCESC GRABULOSA, Auxiliar dep. General i Salesianitat
Rvd. AGUSTÍ LLÒRIA, Auxiliar dep. General

Museu Marti-Codolar
Prof. JORDI LATORRE, SDB, Director
Prof. JOAN JOSEP MORÉ, SDB, Coordinador
Sr. MIGUEL A. FERNÁNDEZ, SDB, Conservador

Administració
Sr. MANUEL GARCÍA, Administrador
Sr. JAIME MORANTE, Comptabilitat
Sra. ISABEL MORÉ, Comptabilitat

Comunicació
Sr. MANUEL OLID, Responsable de comunicació i promoció
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Normes acadèmiques
Extracte del Reglament de règim intern

Alumnat
1. Els estudiants poden ser ordinaris, extraordinaris, invitats i oients.
2. Els estudiants ordinaris són aquells que, aspirant a aconseguir els graus
acadèmics, assisteixen a tots els cursos i les activitats prescrites per
l’Institut, amb la regular superació de les corresponents proves d’avaluació
acadèmica
3. Els estudiants extraordinaris són aquells que, no acomplint el requisit
acadèmic per a la seva admissió com estudiant ordinari, o bé, sense
aspirar al grau acadèmic, desitja accedir als ensenyaments previstos per
l’Institut per a la consecució d’un certificat acadèmic.
4. Els estudiants invitats són aquells que, sense voler aconseguir el grau
acadèmic en l’Institut, desitgen participar d’algun curs i superar l’examen
corresponent, per a un eventual reconeixement del mateix en un altre
Institut.
5. Els estudiants oients són aquells que, sense voler aconseguir el grau
acadèmic en l’Institut, desitgen participar d’algun curs, en vistes a obtenir
el corresponent certificat d’assistència.

Requisits d’admissió
Els alumnes ordinaris, extraordinaris i invitats
a) mòdul d’inscripció i mòdul de matriculació expedits per la secretaria,
b) tres fotografies,
c) fotocòpia del Document Nacional d'Identitat, NIE, o bé del Passaport;
d) comprovant de pagament
e) diploma o certificat acadèmic oficial dels estudis exigits per a l’ingrés en
les Universitats civils espanyoles,
— els alumnes estrangers han de presentar la corresponent convalidació
del Ministeri d'Educació espanyol,
— els alumnes extraordinaris han de mostrar la seva capacitació per a
cursar estudis de nivell universitari, o bé superar una prova d’ingrés,
f) els alumnes procedents d’altres Facultats o Instituts Superiors
presentaran un certificat acadèmic oficial de les assignatures ja cursades i
aprovades, en vistes a la seva possible convalidació,
g) els religiosos/es adjuntaran una carta de presentació del seu Superior/a
canònic.
Els alumnes oients
a) mòdul d’inscripció i mòdul de matriculació expedits per la secretaria,
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b) tres fotografies,
c) fotocòpia del Document Nacional d'Identitat, NIE, o bé del Passaport;
d) comprovant de pagament
e) els religiosos/es adjuntaran una carta de presentació del seu superior/a
canònic.

Cancel·lació de matrícula
Dins el termini de deu dies hàbils, a comptar des del primer dia lectiu del
semestre, l’alumne pot retirar la seva sol·licitud de matriculació a una o a
totes les assignatures, amb el retorn íntegre de les taxes acadèmiques
corresponents.

Assistència a classe
És obligatòria l’assistència a les classes, treballs en grup, posades en
comú, encontres personals amb el professor i activitats d’avaluació. Les
absències corresponents a un terç del total d’hores lectives d’una
assignatura, fan perdre el dret a l’avaluació en la primera convocatòria.
Les absències corresponents a dos terços del total d’hores lectives d’una
assignatura anul·len els drets de matriculació en aquesta assignatura.

Exempció d’escolaritat
1. L’exempció d’escolaritat s’accepta només per via d’excepció, amb
l’autorització del director. Ordinàriament només s’accepta l’exempció
d’escolaritat en aquells alumnes provinents d’altres institucions
eclesiàstiques superiors que es troben amb la coincidència d’assignatures a
cursar dins l’horari lectiu, i d’altra manera no podrien completar el seu
currículum en un període de temps raonable.
2. L’exempció d’escolaritat no priva que l’alumne/a mantingui contactes
freqüents amb el professor que va guiant el seu estudi, i que podrà exigir
treballs complementaris. L’avaluació de l’assignatura es farà ordinàriament
amb la resta d’alumnes matriculats a aquella assignatura.
3. L’exempció d’escolaritat se sol·licita en el període de matrícula
corresponent. Fora d’aquest període no s’accepten sol·licituds.

Assignatures per tutoria
1. El règim de tutoria s’accepta només per via d’excepció, amb
l’autorització del director. Ordinàriament només s’accepta la tutoria en
aquells alumnes provinents d’altres institucions eclesiàstiques superiors
que, degut al caràcter cíclic del pla d'estudis, d’altra manera no podrien
completar el seu currículum en un període de temps raonable.
2. L’assignatura cursada per tutoria suposa que l’alumne manté contactes
freqüents amb el professor que va guiant el seu estudi i el va avaluant. Els
contactes amb el professor es combinen amb avaluacions orals o escrites i
amb treballs escrits d’ampliació o aprofundiment.
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3. La tutoria se sol·licita en el període de matrícula corresponent. Fora
d’aquest període no s’accepten sol·licituds.

Proves i avaluacions
1. El procés d’avaluació conclou a la fi del semestre lectiu amb una
qualificació final per a cada assignatura.
2. L’absència entre un terç i dos terços del total d’hores lectives d’una
assignatura o la no superació de les proves parcials impedeixen
l’assignació d’una qualificació global final de l’assignatura. Per tal d’assolir
la qualificació final l’alumne haurà de recuperar les classes perdudes o les
proves parcials no superades.
3. Cada assignatura compta amb tres convocatòries ordinàries d’exàmens
finals. Passada la tercera convocatòria ordinària sense haver superat les
proves corresponents, cal una nova matriculació a les assignatures
afectades.

Certificacions acadèmiques
Els alumnes extraordinaris i oients poden sol·licitar una certificació
acadèmica final on constin les assignatures cursades i superades, les hores
lectives i la qualificació final.

Convalidacions
1. Només poden ser convalidades les assignatures cursades en una
institució universitària civil o eclesiàstica. Per què una assignatura pugui
ser convalidada ha d’haver estat avaluada i qualificada. Només es poden
convalidar aquelles assignatures que s’han cursat amb un mínim del 75%
de les hores lectives de l’assignatura que se sol·licita convalidar.
2. Per tal que una assignatura sigui admesa als tràmits de convalidació,
l’alumne/a ha de presentar: a) mòdul de sol·licitud degudament omplert i
signat per l’alumne; b) certificació acadèmica oficial que contingui el nom
de l’assignatura de la que es desitja demanar convalidació, la qualificació
final obtinguda, el número d’hores lectives o de crèdits; c) programa
detallat de l’assignatura cursada, quan no s’ha fet en un Institut Superior
de Ciències Religioses o Facultat de Teologia; d) abonar les taxes
corresponents.

Beques
1. Els alumnes laics poden sol·licitar beca a l’inici dels semestres lectius,
durant el període de matriculació.
2. Ordinàriament, només es concediran beques per l’import de la meitat de
la quantitat que l’alumne ha d’abonar en concepte de matrícula a les
diferents assignatures. L’altra meitat haurà de ser abonada per l’alumne
interessat en el moment de la matriculació.
3. Per a concedir la renovació d’una beca cal que l’alumne sol·licitant hagi
aprovat totes les assignatures del semestre anterior en primera
convocatòria.
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Biblioteca
1. A la sala de lectura s’accedeix directament. Les obres i revistes es
consulten a la mateixa aula. Per al bé de tothom, no es trauran de la sala.
Per a obtenir fotocòpies, l’obra no es traurà de la sala de lectura abans de
les 13,00 h Cal avisar al personal de secretaria de l’extracció d’una obra o
revista de la sala. La sala de lectura roman oberta durant l’horari lectiu.
Fora d’aquest horari, cal demanar permís al personal de secretaria.
2. Els terminis de préstec dels llibres del dipòsit, renovable si cal, seran de
15 dies. Els professors disposen de 30 dies de termini. Els usuaris es
comprometen a tornar les obres consultades en el termini establert, en
benefici d’altres persones en llista d’espera. L’usuari es compromet a
vetllar per la conservació dels llibres i a reposar-los en cas de dany o
pèrdua.
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Horaris
El curs acadèmic es desenvolupa de setembre a juliol. Consta de dos
semestres, de disset setmanes lectives cadascun:
– Primer semestre: de setembre a febrer
– Segon semestre: de febrer a juny
A més, durant el segon semestre de cada curs, s’ofereix un Curs
d'Actualitat Pastoral, durant la setmana de pasqua.

Horari de classes:
1ª Classe: 09:00 a 10:05

5ª classe:

18:00 a 18:45

2ª Classe: 10:10 a 11:00

6ª classe:

18:45 a 19:25

3ª Classe: 11:20 a 12:10

7ª classe:

19:35 a 20:15

4ª Classe: 12:15 a 13:05

8ª classe:

20:15 a 21:00

Sala de Lectura
De dilluns a divendres

08:30 a 13:30 h

Dimarts, dimecres i dijous

17:30 a 20:30 h

Préstec de Llibres
A través de secretaria

Secretaria
De dilluns a divendres

09:00 a 13:30 h

Dimarts, dimecres i dijous

17:45 a 20:30 h

Cap d’estudis
Entrevistes a convenir

Direcció
Entrevistes a convenir
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Taxes acadèmiques
Els pagaments de matriculació i convalidacions es fan directament
mitjançant ingrés en compte, indicant sempre qui efectua el pagament.
La Caixa ES64-2100-3028-2822-00315903 (Obra Salesiana Martí-Codolar)

Matrícules
Inscripció semestral

14 €

Cada ECTS presencial

23,75 €

Cada ECTS virtual

42,20 €

Cada tutoria

220 €

Síntesi Teològica Final (BCR)

220 €

Tesina LCR

400 €

Convalidacions
Cada assignatura

19,60 €

Cada curs

156 €

Diplomes
DECA

75 €

Batxillerat en CCRR

135 €

Llicenciat en CCRR

135 €

Certificats
Matriculació, assistència, i altres

13,50 €

Qualificacions

21,50 €

Batxillerat o Llicència en CCRR

31,50 €

Altres
Compulses de documents

3€

Fotocòpies

0,10 €

Fotocòpies (textos de consulta)

0,05 €

Els pagaments de certificats, compulses i fotocòpies es fan directament a
secretaria al moment de la sol·licitud.
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Batxillerat/
Grau en Ciències Religioses
El pla d’estudis de las Ciències Religioses ofereix una visió sintètica del
misteri cristià amb una orientació educativa i pastoral, pròpia del carisma
salesià. D’aquesta manera es col·labora per a que l’alumne assoleixi una
maduresa cristiana i una capacitació pastoral.
El trienni de Batxillerat en Ciències Religioses (BCR) pretén donar una visió
orgànica del Misteri cristià, agrupada en torn a cinc nuclis; una base
humanístico-filosòfica, el Misteri de Crist, el misteri de l’Església, el misteri
de la persona i l’acció pastoral. El trienni conclou amb la proba de Síntesis
Teològica Final. Té una durada de sis semestres lectius.
La titulació de Grau/Batxillerat en Ciències Religioses està reconeguda a
efectes civils segons el Reial Decret 1619/2011: BOE 276, de 16 de
novembre de 2011, I, 117.995.

Pla d'estudis
ECTS: European Credit Transfer System

Àrea de filosofia i ciències humanes
F01 Metafísica

4 ECTS

F02 Antropologia filosòfica

4 ECTS

F03 Humanismes contemporanis I

4 ECTS

F04 Humanismes contemporanis II

4 ECTS

F05 Pedagogia

6 ECTS

F06 Psicologia

4 ECTS

F07 Religió, cultura i valors

6 ECTS

Àrea de sagrada escriptura
E01 Inspiració i hermenèutica

4 ECTS

E02 Pentateuc i històrics

8 ECTS

E03 Profètics i sapiencials

8 ECTS

E04 Evangelis sinòptics

6 ECTS

E05 Escrits joànnics

4 ECTS

E06 Escrits apostòlics

6 ECTS

Àrea de teologia sistemàtica
T01 Introducció a la teologia

4 ECTS

T02 Teologia fonamental

6 ECTS

T03 Misteri de Déu

6 ECTS
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T04 Cristologia

6 ECTS

T05 Eclesiologia

6 ECTS

T06 Ecumenisme

2 ECTS

T07 Antropologia teològica

6 ECTS

T08 Escatologia

4 ECTS

T09 Mariologia

2 ECTS

T10 Sagraments I Iniciació

6 ECTS

T11 Sagraments II Altres

6 ECTS

Àrea de vida cristiana
V01 Teologia moral I Fonamental

4 ECTS

V02 Teologia moral II Personal

4 ECTS

V03 Teologia moral III Social

6 ECTS

V04 Litúrgia

4 ECTS

V05 Teologia espiritual

4 ECTS

V06 Teologia de la vida consagrada

4 ECTS

V07 Dret canònic

4 ECTS

V08 H. de l’Església Antiga i patrologia

6 ECTS

V09 H. de l’Església II

6 ECTS

Àrea de pastoral
P01 Teologia pastoral

4 ECTS

P02 Catequètica I Fonamental

4 ECTS

P03 Catequètica II Metodologia

4 ECTS

Àrea de metodologia i de síntesi
S01 Seminari de Síntesi Teològica

2 ECTS

S02 Síntesi Teològica Final

2 ECTS

Total

180 ECTS

Per a l’obtenció del Grau/Batxillerat caldrà completar el pla d’estudis amb
60 ECTS més d’especialització (cf. Màster/Llicència en Ciències Religioses).
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Curs 2017/18
Les assignatures s’imparteixen en una doble oferta de matins o de
vespres. Els alumnes poden alternar les sessions fins a completar el
currículum.

Oferta del matí (BCR3)
El pla d’estudis s’ofereix de forma cíclica durant un trienni. Durant el
present curs s’ofereixen les següents assignatures:

Primer semestre
F03 Humanismes – Prof. Grané
E01 Inspiració i hermenèutica – Prof. Latorre
T01-T02 Introducció a la teologia i Teologia fonamental – Prof. Jiménez
T05 Eclesiologia – Prof. Codina
T11 Sagraments II – Prof. Moré

Segon semestre
F04 Humanismes II – Prof. Grané
E06 Escrits apostòlics – Prof. Latorre
T03 Misteri de Déu – Prof. Piqué
T07 Antropologia teològica – Prof. Núñez
V02 Moral II Personal – Prof. Morató
S01 Seminari de Síntesi - Varis

Els programes de les assignatures es poden consultar a la nostra pàgina:
www.marti-codolar.org (ISCR Descripció de les Assignatures)
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Horari del matí (BCR3)
L’horari de les lliçons pot restar subjecte a ulteriors canvis

Primer Semestre
Horari

dilluns

09:15–10:05

T01

dimarts

dimecres

dijous

E01

T11

F03

divendres

10:10–11:00
11:20–12:10

T02

T11

T05

T05

12:15-13:05

Segon Semestre
Horari

dilluns

09:15–10:05

T03

dimarts

dimecres

dijous

divendres

T03*

T03*

F04

T07**

V02

T03*

S01

T07**

10:10–11:00
11:20–12:10

E06

12:15-13:05

[*] El professor Piqué impartirà classes del 5 al 9 de març;
del 16 al 20 d’abril, i el 4 i 5 de juny
[**] El professor Núñez impartirà classes:
16 i 23 de febrer, 2 i 16 de març, 6 i 27 d’abril. 4 i 18 de maig, i 1 de juny
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Oferta del vespre (BCR4)
El pla d’estudis s’ofereix de forma cíclica durant un quadrienni. Durant el
curs 2017/18 s’ofereixen les següents assignatures:

Primer semestre
F02 Antropologia filosòfica – Prof. Viedma
F05 Pedagogia – Prof. Morató
T01-T02 Introducció a la teologia i Teologia fonamental – Prof. Jiménez
V03 Moral III Social – Prof. Valls
P02 Catequètica I – Prof. Ribot

Segon semestre
F01 Metafísica – Prof. Viedma
F06 Psicologia – Prof. Abril
T11 Sagraments II – Prof. Moré
V06 Vida consagrada – Prof. Muray
Els programes de les assignatures es poden consultar a la nostra pàgina:
www.marti-codolar.org (ISCR Descripció de les Assignatures).

Horari del vespre (BCR4)
L’horari de les lliçons pot restar subjecte a ulteriors canvis

Primer Semestre
Horari

dimarts

dimecres

dijous

P02

F02

F05

V03

dimecres

dijous

V06

F01

18:00–18:45
18:45–19:25
19:35–20:20

T01-T02

20:20-21:00

Segon Semestre
Horari

dimarts

18:00–18:45
18:45–19:25

T11

19:35–20:20

F06

20:20-21:00
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S02 Síntesi Teològica Final
1. Al final del trienni, els estudiants ordinaris poden obtenir el primer grau
en Ciències Religioses atorgat per la Facultat de Teologia de la Universitat
Pontificia Salesiana de Roma.
2. Per a aconseguir el primer grau en Ciències Religioses l’alumne ordinari
ha hagut de:
—

freqüentar en la seva totalitat el trienni d’estudis i haver superat les
probes d’avaluació corresponents a cada disciplina;

—

acreditar el coneixement de una llengua moderna a més de la pròpia.

—

elaborar i defensar públicament un treball escrit, que demostri la seva
capacitat de plantejar l’argument elegit,

—

superar un examen de síntesis sobre el temari dels estudis cursats
davant d’una comissió composta per tres docents.

3. Per poder presentar-se al tribunal examinador es necessari que
l’alumne/a hagi acabat i superat satisfactòriament el pla d’estudis
complert, incloent el Seminari de Síntesi Teològica (S01).
4. La matriculació a la STF es realitza, ordinàriament, a l'inici del semestre
lectiu corresponent, dins del termini de matriculació. La Síntesi Teològica
Final es considera com una assignatura més del pla d'estudis a efectes de
terminis de matriculació i d’avaluació. Un cop esgotades les convocatòries
ordinàries, l’alumne/a ha de procedir a una nova matriculació, a tenor del
reglament de règim intern.
5. A la fi del semestre, com a cloenda del Seminari de Síntesi Teològica,
l’alumne lliura un esquema per a cadascun dels temes del temari de
l’examen de síntesi, d’unes dues pàgines A4 cada esquema.
6. L’examen de Síntesi es desenvolupa en una doble prova: escrita i oral.
—

En la prova escrita l’alumne desenvolupa un dels dos temes proposats
per sorteig d’entre tots els del temari. La duració màxima de la prova
escrita és de 60 minuts.

—

En la prova oral l’alumne desenvolupa segons lliure elecció un dels
temes del temari, exclòs el tema desenvolupat en la prova escrita. La
duració màxima de la prova oral és de 20 minuts.

—

Resta a judici del president del tribunal, i per al bé de l’alumne, la
prolongació del temps en ambdues proves.

7. El tribunal acadèmic està format pel president i dos vocals. És convocat,
presidit i moderat pel director de l’Institut, que ostenta la representació
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ordinària del degà de la Facultat de Teologia de la Universitat Pontifícia
Salesiana de Roma.

Temari de l’examen de síntesi
Temari aprovat per la Junta de Govern, amb data de 16 de gener de 2004,
i ratificat per la Facultat de Teologia de la Universitat Pontifícia Salesiana
de Roma:
1. Antropologia filosòfica
a) L’existència humana: crida i tasca. b) La llibertat de la persona humana.
c) Historicitat i realització.
2. Humanismes contemporanis
a) Humanisme: noció i classes. b) Nucli i trets principals de cadascun. c)
Comparació entre humanismes ateus i humanisme cristià.
3. Inspiració i hermenèutica bíblica
a) Comentari de DV 11. b) Comentari de DV 12. c) Explica i justifica
l’expressió paraula de Déu.
4. Formació de l’Antic Testament
a) Formació del Pentateuc: etapes històriques de composició. b) Formació
dels llibres profètics: la predicació del profeta, la transmissió en les escoles
profètiques, l’edició final de l’escrit profètic. c) Origen i formació del llibre
dels Salms.
5. Formació del Nou Testament
a) Qüestió sinòptica: problemàtica i intents actuals de solució. b) Procés de
composició dels evangelis sinòptics i del quart evangeli. c) Formació i
contingut del corpus paulinum.
6. Introducció a la teologia
a) Identitat de la teologia: què és teologia. b) Estatut de la teologia: des
d’on fem teologia. c) El mètode teològic i les tasques de la teologia.
7. Teologia fonamental
a) Revelació i història, revelació. b) Comentari de la DV 2. c) Credibilitat
de la fe cristiana.
8. Misteri de Déu
a) La imatge de Déu al NT. b) Les tres persones en Déu: història i reflexió
teològica actual. c) La Trinitat com a clau de vida cristiana: Trinitat i
creació, Trinitat i esdeveniment salvífic de Jesucrist, Trinitat i Església.
9. Cristologia
a) El Misteri Pasqual del Crist: mort i resurrecció en els textos del NT. b) El
misteri de l’Encarnació. Jesucrist, Déu veritable i home veritable; definició
dogmàtica i conseqüències teològiques. c) Jesucrist: unicitat i universalitat
de la salvació.
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10. Eclesiologia
a) Origen de l’Església: el grup de deixebles de Jesús i l’esdeveniment
pasqual. b) Carismes i ministeris a l’església. c) Relació església–món:
sagramentalitat i laïcitat.
11. Ecumenisme
a) Les divisions cristianes: història i situació. b) Característiques de les
Esglésies ortodoxes i reformades. c) El diàleg ecumènic avui.
12. Antropologia teològica
a) La persona humana, imatge i semblança de Déu. b) El pecat original:
dades bíbliques i reflexió teològica. c) La gràcia divina: la seva identitat i
els seus efectes (filiació, divinització, reconciliació i justificació).
13. Escatologia
a) L’escatologia de Jesús: el Regne present i futur. b) Diferència entre
resurrecció i reencarnació. c) El cristià davant la mort: dimensions i
esperança com a resposta
14. Mariologia
a) La figura de Maria en el NT. b) Els dogmes marians: la virginitat, la
immaculada concepció, i l’assumpció. c) Maria a la litúrgia: les festes i el
seu sentit.
15. Sagraments I Iniciació
a) El baptisme, la confirmació i l’eucaristia al NT. b) baptisme (incorporació
a Crist i a l’Església, perdó dels pecats) i confirmació (do de l’esperit). c)
L’eucaristia (pasqua, memorial, sacrifici, comunió, presència real).
16. Sagraments II Altres
a) Penitència (reconciliació amb Déu i l’Església), i unció (força en la
malaltia). b) Matrimoni (sagrament de l’amor de Crist per l’Església). c)
Orde (ministeri sacerdotal): diaconat, presbiterat, episcopat.
17. Teologia moral I Fonamental
a) Aportacions de l’Escriptura a la teologia moral. b) La consciència moral:
Consciència i normes morals. c) Diverses expressions de la llibertat moral:
opció fonamental, actituds, i actes.
18. Teologia moral II Personal
a) La vida com a do i com a tasca: el valor moral de la vida humana. b) El
valor de la vida humana en els inicis i als moments finals (enginyeria
genètica, reproducció assistida, avortament, trasplantaments, salut i
malaltia, eutanàsia). c) Principis morals en la sexualitat, amor, matrimoni i
família.
19. Teologia moral III Social
a)
Ètica
econòmica:
principals
nuclis
referents
a
treball
i
subdesenvolupament. b) Ètica política: continguts referents al sistema
democràtic, a la guerra i a la pau. c) Aspectes ètics rellevants en el camp
de l’educació i els MCS.
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20. Teologia espiritual
a) Condicions bàsiques de la vida espiritual. b) Mapes de cotes i cicles
evolutius de l’itinerari cristià. c) Fonts de la vida espiritual: mediacions
sagrades, seculars i pedagògiques.
21. Teologia pastoral
a) Criteris i objectius de l’acció pastoral. b) Reptes pastorals actuals. c)
Models pastorals existents avui: una valoració.
22. Catequètica
a) La catequesi en el context de la praxi eclesial. b) La catequesi, servei de
la paraula i anunci del Crist. c) La catequesi, educació de la fe.
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Llicència/Màster
en Ciències Religioses:
especialitat pastoral
El bienni de Llicència en Ciències Religioses (LCR) completa els estudis del
Batxillerat en Ciències Religioses i aporta una especialització pastoral en
els diversos àmbits de la pastoral: parroquial, educatiu, de la salut, de
l’acció social, i dels MCS. El bienni, que té una durada acadèmica de quatre
semestres lectius, conclou amb l’elaboració d’un treball de tesina, i té una
durada de quatre semestres lectius.
La titulació de Màster/Llicència en Ciències Religioses està reconeguda a
efectes civils segons el Reial Decret 1619/2011: BOE 276, de 16 de
novembre de 2011, I, 117.995.
Des del febrer de 2014 s’ofereix en doble modalitat: presencial i virtual.

Pla d'estudis
ECTS: European Credit Transfer System

Àrea de filosofia i ciències humanes
F08 Didàctica general

6 ECTS

Àrea de sagrada escriptura
E07 Pastoral bíblica

4 ECTS

E08 Seminari de Sagrada Escriptura

4 ECTS

Àrea de teologia sistemàtica
T12 Pastoral sacramental

4 ECTS

T13 Seminari de teologia sistemàtica

4 ECTS

Àrea de vida cristiana
V10 Litúrgia II Santificació del temps

4 ECTS

V11 Doctrina social de l’Església

4 ECTS

V12 Seminari de vida cristiana

4 ECTS

Àrea de pastoral
P04 Antropologia pastoral i acompanyament

4 ECTS

P05 Pastoral en l’àmbit de l’educació

4 ECTS

P06 Pastoral en l’àmbit de la salut

4 ECTS

P07 Pastoral en l’àmbit de la parròquia

4 ECTS

P08 Pastoral en l’àmbit de l’acció social

4 ECTS
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P09 Pastoral en l’àmbit dels MCS

4 ECTS

P10 Catequètica III Directori

4 ECTS

P11 Pedagogia de la Religió (EI-EP)

6 ECTS

P12 Didàctica de la Religió (ESO-BATX)

6 ECTS

P13 Seminari de pastoral

4 ECTS

P14 Memòria de pràctiques pastorals

6 ECTS

P15 Fòrum d’actualitat pastoral

6 ECTS

Àrea de llengües
L01 Acreditació de llengua moderna*

6 ECTS

Àrea de síntesi
S03 Seminari de metodologia

4 ECTS

S04 Treball final d’especialització

20 ECTS

Total

120 ECTS

[*] Nivell exigit: B1 o similar.
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Curs 2017/18
El pla d’estudis s’ofereix de forma cíclica durant un bienni. Durant el
present curs s’ofereixen les següents assignatures:

MODALITAT PRESENCIAL (LCR)
Assignatures anuals
P14 Memòria de pràctiques – Prof. Armengol

Primer semestre
T13 Seminari de teologia sistemàtica – Prof. Tarín
V11 Doctrina social de l’Església – Prof. Valls
P10 Catequètica III Directori – Prof. Ribot
P11 Pedagogia de la Religió – Prof. Otal

Segon semestre
E07 Pastoral bíblica – Prof. Aran
P04 Antropologia pastoral i acompanyament – Prof. Díaz
P06 Pastoral en l’àmbit de la salut – Prof. Martín
P08 Pastoral en l’àmbit de l’acció social – Prof. Viedma
P13 Seminari de pastoral – Prof. Marcos
P15 Fòrum d’actualitat pastoral: Pastoral de la música – Prof. Paramés
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Horari presencial (LCR)
L’horari de les lliçons pot restar subjecte a ulteriors canvis

Primer Semestre

18:00–18:45
18:45–19:25
19:35–20:20
20:20-21:00

dimarts

dimecres

dijous

T13

P11

V11

P14

P10

dimarts

dimecres

dijous

P06

P13

P04

E07

P15

P08

Segon Semestre

18:00–18:45
18:45–19:25
19:35–20:20
20:20-21:00
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MODALITAT VIRTUAL (LCR on-line)
Primer semestre
T13 Seminari de teologia sistemàtica – Prof. Tarín
V11 Doctrina social de l’Església – Prof. Valls
P10 Catequètica III Directori – Prof. Ribot
P11 Pedagogia de la Religió – Prof. Otal
Sessions Presencials
1a Jornada presencial: dissabte, 16 de setembre – Presentació
2a Jornada presencial: dissabte, 21 d’octubre
3a Jornada presencial: dissabte, 11 de novembre
4a Jornada presencial: dissabte, 18 de novembre
5a Jornada presencial: dissabte, 25 de novembre
6a Jornada presencial: dissabte, 2 de desembre
7a Jornada presencial: dissabte, 16 de desembre
8a Jornada presencial: dissabte, 27 de gener – Avaluació

Segon semestre
E07 Pastoral bíblica – Prof. Aran
P04 Antropologia pastoral i acompanyament – Prof. Díaz
P06 Pastoral en l’àmbit de la salut – Prof. Martín
P08 Pastoral en l’àmbit de l’acció social – Prof. Viedma
P13 Seminari de pastoral – Prof. Marcos
P15 Fòrum d’actualitat pastoral: Pastoral de la música – Prof. Paramés
Sessions Presencials
1a Jornada presencial: dissabte, 10 de febrer – Presentació
2a Jornada presencial: dissabte, 17 de març
3a Jornada presencial: dissabte, 21 d’abril
4a Jornada presencial: dissabte, 28 d’abril
5a Jornada presencial: dissabte, 5 de maig
6a Jornada presencial: dissabte, 12 de maig
7a Jornada presencial: dissabte, 19 de maig
8a Jornada presencial: dissabte, 9 de juny - Avaluació
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L01 Acreditació de llengües (6 ECTS)
L’alumnat ha d’acreditar el coneixement d’alguna llengua acadèmica
moderna de l’àmbit teològic, a part del castellà i de la pròpia llengua
materna de l’alumne/a.
Es pot triar d’entre alguna de les llegües següents: català, francès, anglès,
italià, i alemany...
L’acreditació pot realitzar-se per mtijà de la presentació d’un certificat
acadèmic d’una Escola Oficial d’Idiomes, que validi l’assumpció del grau
internacional B1 en la llengua corresponent.
També por realizar-se per mitjà d’un examen de comprensió fet en el propi
ISCR don Bosco en les dates indicades en el calendari lectiu anual.
En aquest cas, l’alumne/a pot preparar-se llegint i traduint les següents
textos bàsics de l’estudi teològic i pastoral:
— l’evangeli segons sant Marc,
— la primera carta de sant Pau als cristians de Corint,
— la constitució dogmàtica Lumen Gentium del Concili Vaticà II,
— la constitució dogmàtica Dei Verbum del Concili Vaticà II,
— la constitució pastoral Gaudium et Spes del Concili Vaticà II,
— la constitució Sacrosanctum Concilium [n. 1-46] del Concili Vaticà II,
— el Catecisme de l’Església Catòlica [n. 2558-2865] (1997),
— l’exhortació apostòlica Evangelii Gaudium del papa Francesc (2013).
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S04 Treball final d’especialització:
Tesina de Llicència
1. El bienni de Llicència en Ciències Religioses (LCR) es conclou amb la
realització d’una tesina o treball final d’especialització en forma d’estudi
monogràfic.
2. La tesina consisteix en una exposició escrita d’un estudi monogràfic
seriós i complet que l’alumne/a, tutoritzat/da per un professor/a, realitza
sobre una qüestió relacionada amb la pastoral o la teologia, preferentment
d’actualitat.
3. Els objectius del treball són:
– Mostrar que l’alumne/a és capaç d’estudiar una qüestió de teologia
i/o pastoral amb un nivell acadèmic de grau universitari.
– Mostrar que l’alumne/a ha assolit el mètode de reflexió teològica.
– Mostrar que l’alumne/a sap expressar-se amb claredat, sistematicitat
i rigor.
– Mostrar que l’alumne/a és capaç de fer palès el vessant pastoral de
l’estudi de la teologia.
4. L’itinerari d’elaboració de la tesina segueix els següents passos:
a. A la fi del primer curs del bienni de LCR l’alumne/a es posa d’acord
amb un professor que el vulgui tutoritzar en el procés d’elaboració de
l’estudi monogràfic. El tutor serà, ordinàriament, un professor estable o
invitat de l’Institut, triat per l’alumne/a. Ocasionalment es podrà triar
un professor d’un altre Institut o Facultat, amb el vist-i-plau del
director.
b. L’alumne/a, assessorat pel tutor, tria un tema a estudiar i elabora
l’esquema inicial de la tesina. El tutor pot indicar a l’alumne/a de llegir
certa bibliografia bàsica que l’ajudi a situar-se en el tema.
c. L’esquema de la tesina ha d’incloure: el títol del futur treball, una
breu explicació de 10-12 línies del que es pretén realitzar, el
desenvolupament de l’esquema previst per al treball, una bibliografia
bàsica de 8-10 llibres o articles sobre els que es basarà inicialment la
tesina. Ha d’anar signat per l’alumne/a i el tutor/a que, d’aquesta
manera avala el treball a fer.
d. Durant el període de matriculació del segon curs de Llicència
l’alumne/a es matricula de la tesina: lliura a secretaria el mòdul de
matriculació, paga les taxes prescrites, i sotmet a l’acceptació del
director de l’Institut l’esquema inicial de la tesina, signat pel tutor i pel
mateix alumne/a. Un cop acceptat, el director envia l’esquema inicial al
degà de la Facultat patrocinant, per a la seva definitiva aprovació.
e. Un cop matriculat l’alumne/a elabora la tesina, tutoritzat pel tutor, al
llarg de tot el segon curs acadèmic. L’alumne/a és el responsable
exclusiu del contingut i de la redacció del treball, que es caracteritza
perquè estudia de forma completa un tema monogràfic de l’àmbit
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pastoral o teològic, de manera fonamentada i ben documentada, fet de
manera continuada, amb cura i temps suficient.
f. L’estudi ha de fonamentar-se en la font de la revelació cristiana
(escriptura i tradició), ha de tenir en compte l’evolució històrica de la
qüestió i la postura del magisteri eclesial, i ha de dialogar amb les línies
del pensament actual. L’alumne/a ha d’usar de forma sistemàtica la
bibliografia assequible (en català, castellà i altres llengües modernes)
referent a la qüestió en estudi.
g. La presentació gràfica del treball ha de tenir en compte els criteris
de redacció i d’edició de textos universitaris, segons la normativa de
presentació de treballs de l’Institut. L’extensió del treball estarà
ordinàriament entre les 50 i les 75 pàgines de cos de treball, sense
comptar la presentació, la bibliografia i els annexos.
5. Un cop conclòs el treball, i amb el vist-i-plau del tutor, l’alumne/a lliura
un exemplar al director de l’Institut per a fer-lo llegir d’un censor que
judicarà l’oportunitat o no de passar a la defensa de la tesina davant d’un
tribunal. Un cop obtingut el judici positiu del censor, l’alumne/a lliura a
secretaria quatre exemplars degudament enquadernats, per als membres
del tribunal, i per a la Facultat de Teologia de la U.P.S. de Roma.
6. En la defensa pública de la tesina, l’alumne/a disposa de 15 minuts per
a la presentació del seu treball, i cadascun dels membres del tribunal
d’altres 15 minuts per a exposar les oportunes observacions o sol·licitar els
necessaris aclariments; restant a judici del director, i sempre per al bé de
l’alumne/a, la prolongació del temps. Acabada la defensa, el president
lliura el seu exemplar a l’arxiu de l’Institut.
7. El tribunal acadèmic està format pel president, el tutor, i el censor. És
convocat, presidit i moderat pel director de l’Institut, que ostenta la
representació ordinària del degà de la Facultat de Teologia de la
Universitat Pontifícia Salesiana de Roma.
8. La tesina es considera com una assignatura més del pla d'estudis a
efectes de terminis de matriculació i avaluació. Un cop esgotades les
convocatòries ordinàries, l’alumne/a ha de procedir a una nova
matriculació, a tenor del reglament de l’Institut.
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Capacitació acadèmica
de docents de Religió Catòlica
(DECA)
Requisits per a l’obtenció de la DEI
El 29 de febrer de 2012 la Conferència Episcopal Espanyola ha actualitzat
les exigències per a l’obtenció de la Declaració Eclesiàstica d’Idoneïtat per
a l’ensenyament de la Religió escolar (DEI), atorgada pel bisbe diocesà; i
ha establert els següents requisits:
1. Estar en possessió de la Declaració Eclesiàstica de Competència
Acadèmic (DECA),
2. Donar testimoni de recta doctrina i vida cristiana, segons el criteri
del bisbe diocesà.

Requisits per a l’obtenció de la DECA
Per a l'Educació Infantil i Primària
Els batxillers eclesiàstics han de cursar:
— l’assignatura de Religió, cultura i valors (6 ECTS)
— l’assignatura de Pedagogia i didàctica de la Religió (6 ECTS)
Els graduats civils han de cursar:
— l’assignatura de Religió, cultura i valors (6 ECTS)
— l’assignatura de Pedagogia i didàctica de la Religió (6 ECTS)
— Missatge cristià: Evangelis, Déu i Crist (6 ECTS)
— L’Església, els sagraments i la moral (6 ECTS)
Per a l’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
Els llicenciats eclesiàstics han de cursar:
— Pedagogia general (6 ECTS)
— Didàctica general (6 ECTS)
— Didàctica específica de la Religió (6 ECTS)
Els graduats civils han de cursar:
— el trienni de Batxillerat en Ciències Religioses (180 ECTS)
— Pedagogia general (6 ECTS)
— Didàctica general (6 ECTS)
— Didàctica específica de la Religió (6 ECTS)
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Oferta de l’ISCR Don Bosco
EI i EP
L’oferta de l’ISCR Don Bosco en forma presencial està adreçada al seu
alumnat ordinari que cursa totes les assignatures del pla d’estudis del
Batxillerat en Ciències Religioses.
En modalitat on-line s’ofereixen les següents assignatures, de forma
cíclica:
12 ECTS de Formació teològica
— Missatge cristià (6 ECTS)
— Església, sagraments i moral (6 ECTS)
12 ECTS de Formació pedagògica i Didàctica
— F07 Religió, cultura i valors (6 ECTS)
— P11 Pedagogia i didàctica de la Religió (6 ECTS)

ESO i Batxillerat
L’oferta de l’ISCR Don Bosco en forma presencial està dirigida al seu
alumnat ordinari que cursa totes les assignatures del pla d’estudis del
bienni de Llicenciatura en Ciències Religioses.
En modalitat on-line s’ofereixen les següents assignatures, de forma
cíclica:
18 ECTS de Pedagogia i Didàctica de l’Ensenyament Religiós Escolar:
— F05 Pedagogia general (6 ECTS)
— F08 Didàctica general (6 ECTS)
— P12 Didàctica específica de la Religió (6 ECTS)

32

Assignatures on-line DECA per al curs 2017/18
Durant el curs 2017/18 s’ofereixen les següents assignatures idònies per a
la consecució de la DECA:
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Primer semestre (setembre - gener)
— Missatge cristià (6 ECTS)
— P11 Pedagogia i didàctica de la Religió (6 ECTS)
Segon semestre (febrer a juny)
— Església, sagraments i moral (6 ECTS)
— F07 Religió, cultura i valors (6 ECTS)
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT
Primer semestre (setembre a gener)
— F05 Pedagogia general (6 ECTS)
— F08 Didàctica general (6 ECTS)
Segon semestre (febrer a juny)
— P12 Didàctica específica de la Religió (6 ECTS)
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Accés al
Batxillerat en Teologia
Donada la diferent configuració dels estudis de Ciències Religioses, i els de
Sagrada Teologia, l’alumne que, posseint el primer grau Ciències
Religioses, volgués obtenir el reconeixement dels estudis realitzats i
aconseguir Batxillerat en Sagrada Teologia, podrà ser admès com alumne
d’una facultat de teologia pel degà (o president) de la mateixa, desprès
d’una atenta valoració per part del Consell de la Facultat de les
assignatures cursades pel candidat.
La Facultat de Teologia de Catalunya ha establert un curs pont per als
llicenciats en CC. RR. Aquest curs estableix 60 ECTS complementaris,
dividits en quatre blocs temàtics. El contingut d’aquests crèdits s’adapta i
complementa els crèdits cursats pel candidat en el seu ISCR de
procedència.
1. Filosofia i pensament

20 ECTS

2. Sagrada Escriptura

15 ECTS

3. Teologia fonamental

15 ECTS

4. Teologia moral

10 ECTS

Aquests crèdits es cursen de forma tutorial, amb reunions periòdiques
conjuntes i debats amb els altres alumnes i amb el professor/tutor. Cada
bloc conclou amb la redacció d’una monografia final.
Per a més informació:
Secretaria acadèmica de la Facultat de Teologia de Catalunya
C. Diputació, 231 – 08007 Barcelona
Tel. 934.534.925 – www.teologia-catalunya.cat
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Proves d’accés
per a majors de 25 anys
El Reial Decret 1619/2011 de 14 de novembre estableix que les Facultats
Eclesiàstiques podran establir proves d‘accés per a alumnes majors de 25
anys que no hagin superat prèviament les Proves oficials d’Accés a la
Universitat (PAU). L’accés a l’ISCR Don Bosco es fa per mitjà de les provés
que efectua la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC).
La FTC estableix tres menes de proves d’accés: segons l’edat dels
candidats.
PROVES D’ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS
Fase general. capacitat comprensiva i expressiva
— Comentari de text
— Prova de llengua castellana
— Prova de llengua catalana
— Prova de llengua estrangera
Fase específica: capacitat reflexiva
— Prova d’Història de la Filosofia
— Prova d’Història general
PROVES D’ACCÉS PER LA MAJORS DE 40 ANYS
Acreditació de l’experiència formativa i laboral del candidat
Entrevista personal amb la Comissió Avaluadora
PROVES D’ACCÉS PER A MAJORS DE 45 ANYS
Fase general. capacitat comprensiva i expressiva
— Comentari de text
— Prova de llengua castellana
— Prova de llengua catalana
Entrevista personal amb la Comissió Avaluadora
Per a més informació:
Secretaria acadèmica de la Facultat de Teologia de Catalunya
C. Diputació, 231 – 08007 Barcelona
Tel. 934.534.925 – secr.teologia@edusantpacia.cat
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Formació cristiana i pastoral
per a educadors on-line
La Província Salesiana de Maria Auxiliadora, per mitjà de l’ISCR Don
Bosco, ofereix un bienni on-line de Formació Cristiana i Pastoral per a
Educadors d’escoles, de lleure, de centres socials, parròquies... amb un
valor de 62 ECTS de nivell universitari.

Pla d’estudis
Psicologia

4 ECTS

Pedagogia

6 ECTS

Evangelis sinòptics

6 ECTS

Escrits apostòlics

6 ECTS

Teologia fonamental

6 ECTS

Misteri de Déu

6 ECTS

Cristologia

6 ECTS

Eclesiologia

6 ECTS

Sagraments de la iniciació cristiana

6 ECTS

Liturgia fonamental

4 ECTS

Moral fonamental

4 ECTS

Teologia espiritual

4 ECTS

Teologia pastoral

4 ECTS
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Curs 2017/18
Primer semestre:
Sagraments de la iniciació cristiana – Prof. Moré
Misteri de Déu – Prof. Tarín
Moral fonamental – Prof. Morató
Sessions presencials
1ª Jornada presencial: dissabte, 4 de novembre (Alacant)
2ª Jornada presencial: dissabte, 11 de novembre (Barcelona)
3ª Jornada presencial: dissabte, 18 de novembre (Sevilla)
Segon semestre:
Evangelis sinòptics – Prof. Latorre
Cristologia – Prof. Codina
Teologia pastoral – Prof. Calavia
Sessions presencials
1ª Jornada presencial: dissabte, 7 d’abril (Sevilla)
2ª Jornada presencial: dissabte, 14 d’abril (Barcelona)
3ª Jornada presencial: dissabte, 21 d’abril (Alacant)
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Calendari lectiu
2017/18
Primer semestre
SETEMBRE
1 - 15

Matriculació del 1r semestre

8

Tercera sessió d’exàmens curs 2016/17

divendres

11 dilluns

Diada de Catalunya

12 dimarts

Inici de les classes del 1r semestre 2017/18

15 divendres

Tribunals: Síntesis i Tesines
Claustre de professors (16:00 h)

16 dissabte

Primera sessió LCR virtual

25 dilluns

Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona

27 dimecres

Lectiu - Assemblea d’alumnes

OCTUBRE
4

dimecres

Lectiu – Inauguració oficial del curs 2017/18

12 dijous

Festa Nacional d’Espanya

21 dissabte

Segona sessió LCR virtual

NOVEMBRE
1

dimecres

Tots Sants

4

dissabte

CFCPE Alacant

11 dissabte

CFCPE Barcelona
Tercera sessió LCR virtual

18 dissabte

CFCPE Sevilla
Quarta sessió LCR virtual

24 divendres

Lectiu - Consell de l’Institut (12:00 h)

25 dissabte

Cinquena sessió LCR virtual

DESEMBRE
2

dissabte

Sisena sessió LCR virtual

6-10

No lectiu – tancat

16 dissabte

Setena sessió LCR virtual

23 des – 7 gen

Vacances de Nadal
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GENER
8

dilluns

15 gen – 1 feb

Represa de las classes del 1r semestre
Matriculació del 2n semestre

26 divendres

Últim dia lectiu del 1r semestre

27 dissabte

Última sessió LCR virtual

29 dilluns

No lectiu – obert

30 dimarts

No lectiu – obert

31 dimecres

San Juan Bosco, patró de l’Institut

FEBRER
1

dijous

2

divendres

No lectiu - obert
Prova d’acreditació de llengua (LCR)
Publicació notes 1r semestre

Segon semestre
FEBRER
5

dilluns

9

divendres

Inici de les classes del 2n semestre
Tribunals: Síntesis i Tesines
Claustre de professors (16:00 h)

10 dissabte

Primera sessió LCR virtual

MARÇ
17 dissabte

Segona sessió LCR virtual

26 mar – 2 abr

Vacances de Setmana Santa

ABRIL
2

dilluns

Dilluns de Pasqua

3

dimarts

Represa de las classes del 2n semestre

7

dissabte

CFCPE Sevilla

14 dissabte

CFCPE Barcelona
Tercera sessió LCR virtual

21 dissabte

CFCPE Alacant

27 divendres

Lectiu – Consell de l’Institut (12:00 h)

28 dissabte

Quarta sessió LCR virtual

30 dilluns

No lectiu – tancat

MAIG
1

dimarts

Festa del Treball

5

dissabte

Cinquena sessió LCR virtual
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12 dissabte

Sisena sessió LCR virtual

19 dissabte

Setena sessió LCR virtual

21 dilluns

Dilluns de Pentecosta

24 dijous

M. Auxiliadora, patrona de la Família Salesiana

JUNY
8

divendres

Últim dia lectiu del 2n semestre

9

dissabte

Última sessió LCR virtual

15 divendres

Prova d’acreditació de llengua (LCR)
Publicació notes 2n semestre

18 - 22

Tribunals: Síntesis i Tesines

JULIOL - AGOST
1 – 24 juliol

La secretaria roman oberta només de matins

25 jul – 31 ago

La secretaria roman tancada

Curs 2018/19
SETEMBRE
1-15

Matriculació del 1r semestre del curs 2018/19

12 dimecres

Inici de les classes del 1r semestre

14 divendres

Claustre de Professors (16:00h)

24 dilluns

Festa de la Mercè, patrona de Barcelona

40

Adreces
INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES DON BOSCO
Obra Salesiana Martí-Codolar
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 15. 08035-Barcelona
Tel. 934 291 803 + 2121
Fax 934 208 817
E-mail: secretaria@iscrdonbosco.org
www.iscrdonbosco.org
FACOLTÀ DI TEOLOGIA
DELL'UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA
Piazza Ateneo Salesiano, 1. 00139-ROMA
Tel. 00-39 06 872 901 — Fax: 00-39 06 872 90 318
E-mail: segreteria@unisal.it
www.unisal.it
FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA
C. Diputació, 231 – 08007 Barcelona
Tel. 934.534.925 – www.teologia-catalunya.cat
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Adreces electròniques
DIRECCIÓ

direccion@iscrdonbosco.org

PREFECTURA D’ESTUDIS

estudios@iscrdonbosco.org

SECRETARIA

secretaria@iscrdonbosco.org

BIBLIOTECA

biblioteca@iscrdonbosco.org

COMUNICACIÓ

comunicacion@iscrdonbosco.org

ABRIL Raül

raulabriladan@gmail.com

ARAN, Eloi

eloi.aransala@gmail.com

ARMENGOL Miquel

miquel.armengol@salesians.cat

BOIX, Antoni

lotoniboix@gmail.com

CALAVIA Miguel Àngel

ma.calavia@salesians.cat

CAUM, Núria

ncaum@iscreb.org

CODINA Joan

joan.codina.giol@salesians.cat

GONZÁLEZ PADRÒS, Jaume

jgpadros@telefonica.net

GRANÉ, Francesc

fgrane@eulogosmedia.com

JIMÉNEZ, David

dvdjimenez74@yahoo.es

LATORRE Jordi

direccion@iscrdonbosco.org

LÁZARO, Joan

joanlazaro@gmail.com

MARCOS Emili

emili.marcos@salesians.cat

MARIN Albert

albertmacarroza@gmail.com

MARTIN Ramon

ramon.martin@pssjd.org

MORATÓ Gemma

gemmamoratosendra@gmail.com

MORÉ Joan Josep

estudios@iscrdonbosco.org

MURAY Ramon

ramon.muray@salesians.cat

NÚÑEZ, José Miguel

josemiguel.nunez@salesianos.edu

OLID, Manuel

manuel.olid@salesians.cat

OTAL, Yolanda

yolanda.otal@iscrdonbosco.org

PARAMÈS, Sergi

sergiparames@gmail.com

PIQUÉ, Jordi Agustí

161pique@gmail.com

RIBOT, Dolors

lolitaribot.salesianas@gmail.com

SALAS, Carmen

carme.salas@iscrdonbosco.org

SÁNCHEZ, Peio

peiosanchez@gmail.com

TARÍN, Miquel Àngel

miquelangel.tarin@iscrdonbosco.org

VALLS, Domènec

domenec.valls@salesians.cat

VERA, Ramon

ramon.vera@salesians.cat

VIEDMA, Francisco

francisco.viedma@iscrdonbosco.org
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