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LA FACULTAT 
ANTONI GAUDÍ

La Facultat Antoni Gaudí és un centre universitari que pertany a l’Ateneu Universitari Sant Pacià. A partir 
dels estudis de grau, màsters i postgrau, busca ampliar el coneixement de les ciències humanístiques, com la 
història de l’Església, l’arqueologia cristiana i el ric patrimoni cultural i artístic de l’Església, que vertebren l’eix 
formatiu dels estudis.

La Facultat compta amb la col·laboració estreta de la Facultat de Filosofia de Catalunya i la Facultat de Teo-
logia de Catalunya. Aquesta col·laboració, junt  amb la realització d’algunes activitats comunes, i l’exercici de 
tot un treball d’investigació, docència i col·laboració amb les esglésies particulars amb seu a Catalunya i amb 
l’Església universal, han fet convenient i visible la identitat de la Facultat, com una aportació de qualitat uni-
versitària en l’àmbit eclesial i cultural del nostre país i d’altres països de la resta del món, i al servei específic 
del diàleg entre la fe i la cultura.

GRAU EN HISTÒRIA,
ARQUEOLOGIA I ARTS CRISTIANES

Estudiar a la Facultat Antoni Gaudí et permetrà cursar un grau on convergeixen matèries que t’aportaràn 
formació i una visió global de tres àmbits diferents però relacionats entre ells: Història, Arqueologia i Arts 
Cristianes.

T’oferim estudiar, en un entorn únic, un grau que et permetrà rebre formació especialitzada de la mà de pro-
fessors experts, i amb grups no massificats.

•	 Creditatge: 240 ECTS
•	 Durada: 4 anys
•	 Preu Matrícula (curs 2017-2018): 1.575€ (amb possibilitat de beques de l’Estat)
•	 + informació: www.facultatantonigaudi.cat



PERQUÈ ESTUDIAR 
A LA GAUDÍ?

Som una universitat privada però amb preus de pública 

Classes no massificades

Tracte personalitzat per part del professorat

Tenim els millors especialistes en cada assignatura

Visites exclusives d'arqueologia i art cristià

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

Facultat molt ben comunicada amb transport públic, a 5 minuts 

de pl.Catalunya

Viatges d'estudi per Europa 
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GRAU EN HISTÒRIA, ARQUEOLOGIA I ARTS CRISTIANES
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PORTES
OBERTES

GRATUÏTES
Alumnes de 2n de Batxillerat



UNA OPORTUNITAT ÚNICA
PER A LA TEVA CLASSE

Des de la Facultat Antoni Gaudí estem compromesos amb la formació dels vostres estudiants ja des de 
l’etapa escolar. Gràcies a la col·laboració que mantenim amb diferents esglésies de Barcelona, podem oferir 
unes visites guiades per a alumnes de segon de Batxillerat on descobriran  algunes de les joies que hi ha a 
la nostra ciutat.

Les visites guiades son gratuïtes, i tenen una durada d’unes 2 hores. Inclouen, a més, una breu presentació de 
la Facultat i del grau en Història, Arqueologia i Arts Cristianes.

•	 A qui va dirigit? Alumnes de 2n de Batxillerat de modalitats Humanitats i Ciències Socials i Arts
•	 Descobreix algunes de les esglésies més importants de Barcelona de la mà d’experts
•	 Coneix la Facultat Antoni Gaudí i el nostre grau en Història, Arqueologia i Art Cristiana
•	 Ofereix als teus alumnes una manera vivencial d’aprofundir en aquells coneixements adquirits a classe

COM INSCRIURE
 EL MEU GRUP?

Hi ha diferents dates amb visites guiades. Cada una de les convocatories té places limitades.
Per inscriure un grup s’haurà d’omplir un formulari online que trobareu a la pàgina web www.facultatanto-
nigaudi.cat, a l’apartat PORTES OBERTES 2017-2018.

Una vegada sol·licitada la inscripció, des de la Facultat ens posarem en contacte amb vosaltres per confirmar 
la vostra reserva.

Per qualsevol consulta també podeu enviar un mail de contacte a secrdocencia.antonigaudi@edusantpacia.
cat  o bé trucar a la secretaria de l’escola (934 53 49 25).

PORTES OBERTES GRATUÏTES PER A 2N DE BATXILLERAT
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SAGRADA 
FAMÍLIA

L’obra més important d’Antoni Gaudí i símbol de la ciutat de 
Barcelona, la Sagrada Família és una de les esglésies més 
reconegudes a nivell internacional.

En la visita guiada es podràn veure amb detall les dues fa-
canes, del naixement i de la passió, així com l’interior de la 
basílica. Una oportunitat inmillorable de conèixer de primera 
mà tots els detalls de la basílica.

Dates de les visites guiades a la Sagrada Família

25 OCTUBRE 2017
22 NOVEMBRE 2017
13  DESEMBRE 2017

24 GENER 2018
19 FEBRER 2018
16 ABRIL 2018
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BASÍLICA
SANTA MARIA DEL PI

La basílica de Santa Maria del Pi, al bell mig de Barcelona, 
s’erigeix com una de les joies del gòtic català. Els alumnes 
podràn aprofundir en aquest estil gràcies a l’explicació dels 
detalls i particularitats de la basílica.

La visita inclou poder pujar al campanar de la basílica i visitar 
l’arxiu del Pi, una oportunitat per descobrir de primera mà un 
dels arxius més importants de la ciutat.

Dates de les visites guiades a la Santa Maria del  Pi

17 OCTUBRE 2017
13 NOVEMBRE 2017

15 GENER 2018
12 FEBRER 2018
20 MARÇ 2018
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BASÍLICA
SANTA MARIA DEL MAR

Una església emblemàtica de la ciutat, exponent lar del gòtic 
català, amb una nau majestuosa. Una visita obligada a una 
Basílica plena de detalls per conèixer.

Dates de les visites guiades a Santa Maria del Mar

9 NOVEMBRE 2017

28 FEBRER 2018
8 MARÇ 2018

BASÍLICA DE
SANT JUST

Amagada entre els carrers de Barcelona, la Basílica dels 
Sants Just i Pastor esdevé una important església d’estil gòtic 
en una nau de dimensions sorprenents i estil senzill i sobri.

Dates de les visites guiades a Sants Just i Pastor

18 DESEMBRE  2017

1 MARÇ 2018



PORTES OBERTES GRATUÏTES PER A 2N DEBATXILLERAT

CATEDRAL
DE BARCELONA

Dels segles XIII - XV, construida sobe l’antiga Catedral romàni-
ca. En ella es poden veure els elements imprescindibles a 
conèixer del gòtic, en una visita única en una de les esglésies 
més conegudes pels barcelonins.

Dates de les visites guiades a la Catedral

30 NOVEMBRE 2017

26 ABRIL 2018

CALENDARI DE SORTIDES

CALENDARI DE SORTIDES
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