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El nostre grau al ser molt polifacètic t'obre les portes a molts camps laborals:
Docència en ensenyament secundari

Patrimoni històric: inventari, documentació, conservació, projectes, difusió, museologia

Institucions i empreses de serveis culturals i turístics

Arxius i biblioteques

Documentació històrica

Col·laboració en mitjans de comunicació i editorials: Comuniació,

Assessorament cultural en institucions públiques i empreses privades

Elaboració i supervisió de materials de contingut històric, arqueològic i artístic en webs, aplicacions i revistes.

Difusió del patrimoni artístic i cultural: Interpretació, gestió turística, programes didàctics

Ensenyament universitari i recerca

Editorials: gestió de col·leccions i divulgació

Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural: serveis institucionals, monuments, etc.



ESTUDIA A LA

LA FACULTAT ANTONI GAUDÍ

La Facultat Antoni Gaudí d’Història, Arqueologia i Arts cristianes (FHEAG) és 
una institució universitària, promoguda per l’Arquebisbat de Barcelona. 
Aquesta institució acadèmica d’estudis superiors ofereix ensenyaments 
humanístics de tipus històric, arqueològic i patrimonial que inclouen l’estudi 
de les arts, de la filosofia i de la teologia.

La Facultat Antoni Gaudí pertany a l’Ateneu Universitari Sant Pacià (AUSP). 
Programa les seves activitats acadèmiques segons l’Espai Universitari 
Europeu d’Instrucció Superior (EUEIS). Els títols de Grau, Màster i Doctorat 
tenen validesa acadèmica plena, ja que són títols reconeguts pel Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esports (abril del 2015)



GRAU EN HISTÒRIA, ARQUEOLOGIA 
I ARTS CRISTIANES - Quatre anys acadèmics: 240 ECTS

MÀSTERS - Segon cicle - Dos anys acadèmics: 120 ECTS

Màster en Patrimoni Musical Litúrgic 
En conveni amb la Universitat de Barcelona

PRIMER CURS (60 ECTS)
Metodologia i fonts de la investigació històrica  
    (3 ECTS)  
Introducció a l’Arquitectura cristiana (3 ECTS)  
Introducció a l’Arqueologia cristiana (6 ECTS)  
Introducció a l’Arxivística (3 ECTS)  
Introducció a la conservació i gestió del  
   Patrimoni de l’Església (3 ECTS)  
Història de l’Església antiga (3 ECTS)  
Història de l’art cristià antic (5 ECTS)  
Història de l’art cristià medieval (6 ECTS)  
Introducció a l’Antic Testament (6 ECTS)  
Història de la Filosofia antiga (5 ECTS)  
Història de la Filosofia medieval (5 ECTS)  
Història de la Filosofia moderna (6 ECTS)  
Llatí I (3 ECTS)  
Llatí II (3 ECTS)  

SEGON CURS (60 ECTS)
Topografia de l’Orbis Christianus (3 ECTS)
Paleografia i diplomàtica (3 ECTS)
Història de l’Església medieval (5 ECTS)
Història de l’Església moderna (5 ECTS)
Patrologia (3 ECTS)
Història de l’Art cristià del Renaixement i el Barroc  
   (6 ECTS)
Història de l’Art cristià modern i contemporani 
   (5 ECTS)
Introducció al Nou Testament (6 ECTS)
Teologia fonamental: Cristologia i eclesiologia    
   fonamentals (6 ECTS)
Seminari d’Història (3 ECTS)
Seminari d’Arqueologia i Art (3 ECTS)
Llatí III (3 ECTS)
Optatives (9 ECTS)

TERCER CURS (60 ECTS)
Litúrgia fonamental (5 ECTS)
Història de les Litúrgies cristianes (3 ECTS)
Fonts hagiogràfiques i litúrgiques (3 ECTS)
Sagraments de la Iniciació cristiana (6 ECTS)
Història de l’Església contemporània (5 ECTS)
Història de l’Església a Catalunya (3 ECTS)
Història de la Teologia (5 ECTS)
Cristianisme i cultura I: Món antic i Edat          
   mitjana (6 ECTS) 
Cristianisme i cultura II: Edat moderna i       
   contemporània (6 ECTS)
Seminari de Síntesi (3 ECTS)
Llatí IV (3 ECTS)
Optatives (12 ECTS)

Assignatures Optatives  (Cal cursar 21 ECTS 
durant els 3 primers anys)
Teologia i iconografia (3 ECTS)
Teologia i cinema (3 ECTS)
Teologia i música (3 ECTS)
Grans obres de música sacra (3 ECTS) 
Literatura i cristianisme (segles XIII-XV) (3 ECTS)
Literatura i cristianisme (segles XVI-XX) (6 ECTS)
L’art espiritual del camí cistercenc (3 ECTS)
Concili Vaticà II (3 ECTS)
Historia de la Filosofia contemporània (6 ECTS)
Teologia fonamental: Revelació i fe (6 ECTS)

Màster en Història i Patrimoni Cultural
En conveni amb la Universitat Ramon Llull

Itineraris
I.   Arqueologia i Art
II.  Patrimoni
III. Història

QUART CURS (60 ECTS)

Primer any del Màster en Història i Patrimoni 
Cultural a escollir entre els tres itineraris: 
Arqueologia i Art, Patrimoni o Història



Per què estudiar a la Gaudí?
Estudiar a la Facultat Antoni Gaudí és una oportunitat pel teu futur. T’ajudem a formar-te oferint-te les 
eines necessàries per a fer d’aquesta etapa una experiència única.

        Som un centre universitari privat però amb preus de matrícula de la pública 

        Classes no massi�cades amb un tracte personalitzat

        Tenim els millors especialistes en cada assignatura

        Visites vip d'arqueologia i art cristians

        Un Grau molt polifacètic que t'obre a més sortides laborals

        Facultat molt ben comunicada amb transport públic

         Instal·lacions i entorns ideals per a formar-te

        Viatges d'estudi per Europa 

Sortides professionals del nostre Grau
El nostre grau al ser molt polifacètic t'obre les portes a molts camps laborals:

· Docència en ensenyament secundari
· Patrimoni històric: inventari, documentació, conservació, projectes, difusió, museologia
· Institucions i empreses de serveis culturals i turístics
· Arxius i biblioteques
· Documentació històrica
· Col·laboració en mitjans de comunicació i editorials: Comunicació
· Assessorament cultural en institucions públiques i empreses privades
· Elaboració i supervisió de materials de contingut històric, arqueològic i artístic en webs, aplicacions i revistes
· Difusió del patrimoni artístic i cultural: interpretació, gestió turística, programes didàctics
· Ensenyament universitari i recerca
· Editorials: gestió de col·leccions i divulgació
· Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural: serveis institucionals, monuments, etc.

El nostre grau al ser molt polifacètic t'obre les portes a molts camps laborals:
Docència en ensenyament secundari

Patrimoni històric: inventari, documentació, conservació, projectes, difusió, museologia

Institucions i empreses de serveis culturals i turístics

Arxius i biblioteques

Documentació històrica

Col·laboració en mitjans de comunicació i editorials: Comuniació,

Assessorament cultural en institucions públiques i empreses privades

Elaboració i supervisió de materials de contingut històric, arqueològic i artístic en webs, aplicacions i revistes.

Difusió del patrimoni artístic i cultural: Interpretació, gestió turística, programes didàctics

Ensenyament universitari i recerca

Editorials: gestió de col·leccions i divulgació

Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural: serveis institucionals, monuments, etc.



Titulacions acadèmiques
Baccalaureatus - Grau universitari 
Licentiatus - Màster universitari
Doctor - Doctorat

Taxes de matriculació

Primer cicle 

Segon cicle 

1.575,00 € 47,00 €

1.900,00 € 67,00 €

Matrícula d’un any acadèmic

Import d’un ECTS

Horaris de classe

Primer Cicle – Grau:  matins, de dilluns a divendres (entre les 9.00 i les 14.00 hores)
Segon Cicle – Màster:  tardes, de dimarts a dijous (de 18.00 a 21.15 hores)

Aules obertes a alumnes oients
L’oferta docent de la FHEAG s’adreça tant a alumnes ordinaris que volen obtenir graus acadèmics, com 
a alumnes oients que desitgen completar la seva formació cultural o humanística.

Informació i matrícula per al curs 2017-2018

Matrícula oberta: a partir del 3 de juliol de 2017
Període de matriculació:  del 3 de juliol al 5 de setembre de 2017
Matriculació online: http://areareservada.facultatantonigaudi.cat



FACULTAT ANTONI GAUDÍ
Diputació, 231 - 08007 Barcelona
Tel. 93 453 49 25 - Fax. 93 451 52 12
docencia.antonigaudi@edusantpacia.cat

Horari de Secretaria:
de dilluns a dijous: d’11.00 a 13.00 i de 17.00 a 19.00
divendres: d’11.00 a 13.00 hores
(agost tancat per vacances)

FACULTATANTONIGAUDI.CAT


