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FITXA D’ACTIVITAT – Primer semestre del curs 2020-2021
(no ompliu els espais ombrejats)

CENTRE
OFERENT

Facultat de Geografia i Història

NOM
ACTIVITAT

Curs: Història espiritual d’Occident (segles XV-XX)

DATES
IMPARTICIÓ
ACTIVITAT1

Del 30 de setembre de 2020 al 3 de febrer de 2021: els
dimecres, de 17 a 18.30 h, Facultat de Geografia i
Història

Nre. HORES
PRESENCIALS
ACTIVITAT2

25,5 hores

PREU
ACTIVITAT

Nre. HORES TREBALL
AUTÒNOM ALUMNE3

40 euros

12 hores

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT
El curs d’extensió Història espiritual d’Occident (segles XV-XX) s’adreça a estudiants de grau i públic en
general amb l’objectiu d’oferir una formació en història de la cultura religiosa del món occidental des de la
Baixa Edat Mitjana i el Renaixement fins a principis del segle XX. El curs es compon de sessions teòriques
amb seminaris d’aprofundiment que serveixen de formació complementària, alhora necessària, per a estudiar
l’evolució de la religiositat i les seves formes. L’alumnat treballarà, autònomament, un conjunt de materials
bibliogràfics posats a la seva disposició mitjançant una aula virtual.
TEMES
1. Fonaments de l’espiritualitat occidental: entre la fe i el logos. [1 sessió] Dr. Albert Viciano
2. Espiritualitat i societat a l’Occident baixmedieval. [1 sessió] Dra. Araceli Rosillo
3. Devotio moderna i nous plantejaments espirituals. [2 sessions]
Sessió A: Kempis i la imitació de Crist. Dra. Mariela Fargas
Sessió B: De l’espiritualitat evangèlica d’Erasme als Exercicis ignasians. Dr. Diego Sola
4. Les grans reformes del Cinc-cents. [1 sessió]. Dr. Miquel Àngel Martínez Rodríguez
5. L’Església romana i el projecte de caput mundi. [1 sessió] Dr. Diego Sola
6. La nova espiritualitat tridentina. [2 sessions]
Sessió A: La Segona Escolàstica i les Summae de sagraments. Dra. Mariela Fargas
Sessió B: Culte i espiritualitat després de Trento. Dr. Diego Sola
7. La vida religiosa femenina a l’edat moderna. [2 sessions]
Sessió A: Els camins de l’espiritualitat femenina. Dra. M. Àngels Pérez Samper
Sessió B: Santedat femenina en temps del Barroc. Dra. Montserrat Molina
8. Moviments teològics i espirituals dels segles XVII i XVIII. [1 sessió] Dr. Miquel Àngel Martínez
Rodríguez

(Continua a la pàgina següent)

1

Inici de l’activitat: mesos de setembre de 2020 a gener de 2021.
Hores presencials de dedicació alumne: mínim 2/3 del total d’hores.
Hores de treball autònom de dedicació alumnes: màxim 1/3 del total d’hores d’activitat.
3
S’han d’especificar les hores de treball autònom de l’alumne si l’activitat està ofertada amb aprofitament.
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9. Il·lustració: fides, ratio i religió natural. [1 sessió] Dr. Diego Sola
10. Els debats i conflictes teològics en la societat de masses: 1800-1914. [1 sessió] Dr. Diego Sola
SEMINARIS D’APROFUNDIMENT
11. Seminari d’aprofundiment (I): la Bíblia com a font d’estudi. Llic. Ma Luisa Melero
12. Seminari d’aprofundiment (II): les dones a la Bíblia. Dra. Rosa Ribas
13. Seminari d’aprofundiment (III): Ortodòxia i heretgies tardoantigues: les grans lluites teològiques. Dr.
Carles Buenacasa

14. Seminari d’aprofundiment (IV): Bíblia i Art. Dra. Rosa Ribas
PROFESSORAT

Dra. Mariela Fargas (Universitat de Barcelona), coordinadora.
Dr. Diego Sola (Universitat de Barcelona), coordinador.
Dra. M. Àngels Pérez Samper (Universitat de Barcelona)
Dr. Carles Buenacasa (Universitat de Barcelona)
Dr. Miquel Àngel Martínez (Universitat de Barcelona)
Dra. Araceli Rosillo (Arxiu Biblioteca dels Franciscans de Catalunya)
Dra. Rosa Ribas (Ateneu Universitari Sant Pacià)
Dra. Montserrat Molina (Biblioteca de Catalunya)
Prof. Ma. Luisa Melero (Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona)
Dr. Albert Viciano (Ateneu Universitari Sant Pacià)
TIPUS
D’AVALUACIÓ4

Assistència i aprofitament
Els estudiants comptaran, mitjançant Moodle, amb un repertori de lectures i fonts que caldrà
llegir i preparar fora de les hores presencials.
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Tipus d’activitat6
Curs

Entitat oferent
i telèfon d’informació
per als estudiants

Càrrec responsable
que signarà el
certificat

Universitat de Barcelona,
Àrea d’Història Moderna

Dra. Mariela Fargas i
Dr. Diego Sola

Telèfon d’informació:
934 037 961
Correu:
diegosola@ub.edu

Adreçat a7
(si és "genèric" deixeu la
columna en blanc)

Estudiants dels graus
d’Història, Història de
l’Art, Antropologia i
Filosofia, i també públic
general interessat en la
temàtica.

Crèdits proposats
Grau
------------25 hores dedicació = 1
crèdit

1,5 crèdits

Metodologia alternativa en cas de no poder realitzar-se de manera presencial:
Atès que tenim prevista la creació d’una plataforma d’aula virtual, les sessions presencials serien substituïdes per
sessions en videoconferència a través d’una eina de connexió que permeti als alumnes de participar-hi. Es
procedirà, també, a una dinamització dels debats plantejats a través de lectures dins d’un fòrum habilitat
expressament.
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Aprofitament o només assistència.
En cas que sigui “aprofitament”, expliqueu en què consisteix.
6
Indiqueu si es tracta d’un curs, un congrés, un simposi, un curs d’extensió...
7
Ompliu només en cas que es tracti d'una activitat per a ensenyaments específics.
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