La Facultat de Teologia de Catalunya proposa un any més el
seu pla de formació permanent. En el marc d'un món
canviant, ple de novetats constants, i al costat de la petició del
papa Francesc d'afavorir una connexió cada cop més
substancial entre la realitat i la reflexió, entre la vida i la
teologia, el curs de formació permanent (2021-2022) intenta
oferir aquells elements que facilitin una reflexió acurada,
serena i profunda per als nostres temps, alhora que vol incidir
en un creixement positiu de la fe i una cabuda plenament
eclesial de l'experiència d'aquesta fe.
La formació permanent, doncs, no és pensada com un
element accidental. Seguint el papa Francesc, la Facultat de
Teologia de Catalunya ofereix una proposta de lliure
configuració apropant-se a temes i qüestions contemporanis.
Els cursos compten amb la participació d'un elenc de més de
vint professors provinents d'especialitats i sabers diversos,
referits al món bíblic, filosòfic, artístic, cultural, econòmic,
teològic, sanitari i eclesial.
Les sessions es realitzaran presencialment a la seu de la
Facultat (Diputació, 231) els dijous de 10:00 a 12:45 h. També
es podran seguir en directe virtualment.
Aquest curs és reconegut pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya com a activitat de formació
permanent adreçada al professorat d’ensenyament no
universitari (Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, Disposició
addicional), amb un valor lectiu de 10 ECTS. L’obtenció dels
crèdits requereix un treball d’avaluació i l’abonament
addicional de 20 € per taxes de drets d’examen.
Coordinador: Daniel Palau

PROGRAMA I CALENDARI
1.

Economia, ecologia i espiritualitat
Prof. Bernat Sellarès
6, 13 i 20 d’octubre – de 10:00 a 11:15 h

2.

Les relacions ciència–religió en la història
Prof. Ricard Casadesús
6,13, 20 d’octubre – d’11:30 a 12:45 h

3.

Espiritualitat i Art Contemporani
Prof. Rosa Ribas
27 d’octubre, 3 i 10 de novembre – de 10:00 a 11:15 h

MATRÍCULA
TAXES DE MATRICULACIÓ:

C UR S
2022-2023

Curs sencer: 350,00 €
Itinerari 1: Art (13 sessions): 90,00 €
Itinerari 2: Filosofia, teologia i món contemporani (23 sessions):
150,00 €
Itinerari 3: Bíblia i moral (20 sessions): 130,00 €
Itinerari 4: Història, espiritualitat i literatura (23 sessions):
150,00 €
Drets d’examen per a l’obtenció de crèdits: 20,00 €
INSCRIPCIONS:

a) Alumnes que seguiran el curs presencialment a l’aula
(modalitat presencial a l’aula): de l’11 al 29 de juliol, d’11,00 a
14,00 h. De l’1 al 30 de setembre, d’11,00 a 13,00 h
(dilluns-divendres) i de 17,00 a 19,00 h (dilluns-dijous)
Inscripció a la Secretaria de la FTC (agost tancat)
b) Alumnes que seguiran el curs telemàticament (modalitat
presencial on line): de l’11 de juliol al 30 de setembre de
2022, a través del correu electrònic:
web@edusantpacia.cat
c) Les parròquies es poden matricular amb connexió telemàtica
i oferir-ho als membres de la seva comunitat. Aquesta modalitat
no expedirà cap certificat per a l’obtenció de crèdits acadèmics

INFORMACIÓ:

FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA
Diputació, 231 – 08007 Barcelona
Tels. (34) 93 453 49 25 / 655 819 571
Correu-E: docencia@edusantpacia.cat
Web: www.teologia-catalunya.cat

2020 - 2021

Informació:

WWW.TEOLOGIA-CATALUNYA.CAT

4.

La parròquia: «Projectes parroquials actuals»
Parròquia de santa Anna, hospital de campanya
Prof. Victòria Molins: 27 d’octubre – d’11:30 a 12:45 h
Unitat pastoral de les parròquies del Pilar i santa Magdalena, de
les terres de ponent
Prof. Carles Sanmartín: 3 de novembre – d’11:30 a 12:45 h
Parròquia de sant Joan de Vilanova i la Geltrú
Prof. Agustí Panyella: 10 de novembre – d’11:30 a 12:45 h
Parròquia de sant Pere Octavià de Sant Cugat del Vallès
Profs. Emili Marlés i Marta Falguera: 17 de novembre – d’11:30 a 12:45 h
Parròquia de sant Jaume de Salt
Prof. Jordi Callejón: 24 de novembre – d’11:30 a 12:45 h

5.

Gènesi, una lectura psicològica i la seva influència en l’ésser
humà actual
Prof. Josep Parera
17 i 24 de novembre – de 10:00 a 11:15

6.

L’ordre de sant Domènec a Catalunya: establiment, art i
arquitectura
Prof. Verònica Jiménez
15 de desembre – de 10:00 a 12:45 h

7.

Meditacions sàlmiques sobre el misteri de la creació
Prof. Joan Ferrer
22 de desembre – de 10:00 a 12:45 h

8.

Luter: buscant la veritat, va canviar la història
Prof. Antoni Gelonch
12 de gener – de 10:00 a 12:45 h; 19 de gener – de 10:00 a 11:15 h

9.

Una aproximació a les cantates del cinquè evangelista
Prof. Oriol Pérez Treviño
19 de gener – d’11:30 a 12:45 h; 26 de gener – de 10:00 a 12:45 h

10. El problema del mal en sant Agustí
Prof. Joan Torra
2, 9, 16 de febrer – de 10:00 a 11:15 h
11. Israel, del retorn de l’exili a la revolta dels Hasmoneus
Prof. Teresa Magadán
2, 9, 16 de febrer – d’11:30 a 12:45 h
12. Lorenzo Milani i Paulo Freire: dos pedagogs, dos reptes
Prof. Marian Baqués
23 de febrer – de 10:00 a 12:45 h
13. «es mesclen els alens del cel i de la terra». Una aproximació a
la poesia religiosa de Josep Carner
Prof. Albert Gener
2, 9 i 16 de març – de 10:00 a 11:15 h
14. El mal, enigma o misteri? Assaig de respostes
Prof. Jaume Aymar
2, 9 i 16 de març – d’11:30 a 12:45 h
15. Periodisme i veritat: una utopia?
Prof. Elisenda Colell
23 i 30 de març – de 10:00 a 11:15 h
16. Deu raons per creure en Déu
Prof. Oriol Jara
23 de març – d’11:30 a 12:45 h

17.

Carles de Foucauld. Un home i un sant
Profs. Josep Calvet
30 de març – d’11:30 a 12:45 h

18.

Ideologies de gènere
Prof. Margarita Bofarull
20 i 27 d’abril – de 10:00 a 11:15 h

19.

Anatomia i actualitat dels pecats capitals
Prof. Lluís Serra
20 i 27 d’abril i 4 de maig – d’11:30 a 12:45 h

20.

L’ordenament canònic contra els abusos i delictes en
l’Església i la reforma del papa Francesc
Prof. Santiago Bueno
4 11 i 18 de maig – de 10:00 a 11:15 h

21.

Els primers passos del cristianisme. Del moviment de Jesús a
la Gran Església
Enric Tubert
11 i 18 de maig – d’11:30 a 12:45 h; 25 de maig – de 10:00 a 11:15 h

22.

Valoració del curs
Prof. Daniel Palau
25 de maig – d’11:30 a 12:45 h

ITINERARIS TEMÀTICS
S’ofereix la matrícula parcial en diferents temes agrupats en quatre
itineraris temàtics:
Itinerari 1: Art (13 sessions) (1 ECTS)
3. Espiritualitat i Art Contemporani – Prof. Rosa Ribas
6. L’ordre de sant Domènec a Catalunya: establiment, art i arquitectura – Prof. Verònica Jiménez
9. Una aproximació a les cantates del cinquè evangelista –
Prof. Oriol Pérez Treviño
12. Lorenzo Milani i Paulo Freire: dos pedagogs, dos reptes –
Prof. Marian Baqués
21. Els primers passos del cristianisme. Del moviment de Jesús a la
Gran Església – Prof. Enric Tubert
Itinerari 2: Filosofia, teologia i món contemporani (23
sessions) (2 ECTS)
1. Economia i ecologia – Prof. Bernat Sellarés
2. Les relacions ciència–religió en la història – Prof. Ricard
Casadesús
4. La parròquia: Projectes parroquials actuals – Profs. Emili Marlés,
Marta Falguera, Agustí Panyella, Carles Sanmartín i Jordi Callejón
10. Sant Agustí i el problema del mal – Prof. Joan Torra
14. El mal, enigma o misteri? Assaig de respostes – Prof. Jaume
Aymar
15. Periodisme d’investigació – Prof. Elisenda Colell
16. Deu raons per creure en Déu – Prof. Oriol Jara
21. Els primers passos del cristianisme. Del moviment de Jesús a la
Gran Església – Prof. Enric Tubert
Itinerari 3: Bíblia i moral (20 sessions) (2 ECTS)
1. Economia, ecologia i espiritualitat – Prof. Bernat Sellarés
5. Gènesi, una lectura psicològica i la seva influència en l’ésser
humà actual – Prof. Josep Parera
7. Meditacions sàlmiques sobre el misteri de la creació – Prof. Joan
Ferrer
10. El problema del mal en sant Agustí – Prof. Joan Torra
11. Israel, del retorn de l’exili a la revolta dels Hasmoneus –
Prof. Teresa Magadán
12. Lorenzo Milani i Paulo Freire: dos pedagogs, dos reptes –
Prof. Marian Baqués
18. Ideologies de gènere – Prof. Margarita Bofarull
19. Anatomia i actualitat dels pecats capitals – Prof. Lluís Serra
Itinerari 4: Història, espiritualitat i literatura (23 sessions) (2 ECTS)
4. La parròquia: Projectes parroquials actuals
8. Luter: buscant la veritat, va canviar la història – Prof. Antoni
Gelonch
9. Una aproximació a les cantates del cinquè evangelista –
Prof. Oriol Pérez Treviño
12. Lorenzo Milani i Paulo Freire: dos pedagogs, dos reptes –
Prof. Marian Baqués
13. Es mesclen els alens del cel i de la terra. Una aproximació a la
poesia religiosa de Josep Carner – Prof. Albert Gener
15. Periodisme i veritat: una utopia? – Prof. Elisenda Colell
16. Deu raons per creure en Déu – Prof. Oriol Jara
17. Carles de Foucauld. Un home i un sant – Prof. Josep Calvet
20. L’ordenament canònic contra els abusos i delictes en l’Església i
la reforma del papa Francesc – Prof. Santiago Bueno

