
FACULTAT ANTONI GAUDÍ - Any acadèmic 2016-2017 
 

Segon Cicle – Màster: PATRIMONI DE L’ESGLÉSIA 
 
PRIMER SEMESTRE (del 13 de setembre de 2016 al 19 de gener de 2017) 

Hora Dimarts  Dimecres  Dijous  
 18,00-18,45   

 
(SE) MSEP003 Art medieval i litúrgic 

F. Espanyol 
18,45-19,30 (CE) MCEP001 Gestió i didàctica  

del Patrimoni 1 - D. Font (coord.) - 
M. Tresserras - B. Montobbio 

(CE) MCEP002 Conservació i 
restauració - C. Arbués (coord.) 

19,45-20,30 (CE) MCEAP01 Iconografia cristiana 2 
T. Djermanovic - J. Carcasó 

- - - - - 
(CE) MCEP003 Història de les 

reformes lit. 3 - M. Brugada 

20,30-21,15 TUTORIA PERSONALITZADA TUTORIA PERSONALITZADA 

 
SEGON SEMESTRE (del 7 de febrer al 8 de juny de 2017) 

Hora Dimarts  Dimecres  Dijous  

 18,00-18,45 (CE) MCEAP02 Hagiografia 
antiga i medieval - L. Kovacs 4 

- - - - - - -  
(CE) MCEAP04 Basílica Sgda. 

Família - J. Faulí 5 

(CE) MCEAP05 Religiositat i art 
modern - R. Ribas 

 

18,45-19,30 (CE) MCEP004 Patrimoni i turisme	  6 
D. Vidal - A. Vilanova 

 
(ST) MSTP001 Seminari de Tesina  

J. Aymar (coord.) 
19,45-20,30 (CE) MCEAP03 Religiositat i art 

Renaixement - M. Garganté 
TUTORIA PERSONALITZADA 

20,30-21,15  TUTORIA PERSONALITZADA 

_________ 
1	  Només	  per	   als	   alumnes	  de	   Segon	   curs.	   Els	   alumnes	  de	  Primer	   curs	   en	   aquest	   horari	   han	  de	   fer	   el	   Curs	   comú	  MCCHP01	   (cf.	  
horaris	  d’Arqueologia,	  Primer	  semestre,	  p.	  238).	  
2	  Del	  15	  de	  setembre	  al	  6	  d’octubre:	  T.	  Djermanòvic;	  del	  13	  d’octubre	  al	  3	  de	  novembre:	  J.	  Carcasó.	  
3	  Del	  10	  de	  novembre	  al	  19	  de	  gener.	  
4	  Del	  7	  de	  febrer	  al	  28	  de	  març.	  
5	  Del	  4	  d’abril	  al	  6	  de	  juny.	  
6	  Del	  8	  al	  15	  de	  febrer:	  D.	  Vidal;	  del	  22	  de	  febrer	  al	  7	  de	  juny:	  A.	  Vilanova.	  Només	  per	  als	  alumnes	  de	  Segon	  curs.	  Els	  alumnes	  de	  
primer	  crus	  en	  aquest	  horari	  han	  de	  fer	  el	  Curs	  Comú	  MCCHP02	  (cf.	  horaris	  d’Arqueologia,	  Segon	  semestre,	  p.	  238).	  


