Espiritualidad, psicología y psicoanálisis, por
Víctor Hernández

Llicència en Teologia Fonamental
(Barcelona)
Els cursos de llicència es realitzaran a Cristianisme i Justícia, c. Roger de Llúria
13.
El preu de cada curs és 71€ x nombre de crèdits (el crèdit equival a 12h
lectives).
Podeu fer les inscripcions i matrícula:
Omplint el formulari de preinscripció
Per telefon a 93 317 23 38
Presencialment a Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria, 13)
Per a alumnes que es matriculen per primera vegada tindran una entrevista
prèvia amb el director de l'ITF.

Visualitza el programa complet en PDF
Preinscripcions

Programa
1. Què sabem de l'Alcorà? Discussions sobre l'aplicació dels mètodes
exegètics moderns (4 crèdits)
Jaume Flaquer

Dilluns del 28 de setembre al 18 de gener de 9:45 a 11:35

2. La proposta d'una cristofania de Raimon Panikkar (5 crèdits)
Xavier Melloni Dilluns del 28 de setembre al 18 de gener de 11:45 a 13:35
3. La teologia de sant Pau: una inculturació fidel de Jesús de Natzaret (5
crèdits)
Xavier Alegre

Dijous de l'1 d'octubre al 21 de gener, de 9:45 a 11:35
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4. Espiritualidad, psicología y psicoanálisis (3 crèdits)
Víctor Hernández Ramírez Dijous de l'1 d'octubre al 12 de novembre, d'11.45 a
13:35
5. Teologia política: evolució i models de relació entre política i religió en
context de modernitat i democràcia (2 crèdits)
Josep Mª Margenat

Dijous del 19 de novembre al 21 de gener de 11:45 a 13:35

6. D'aquí a Aquí (4 crèdits)
Javier Melloni Dilluns del 8 de febrer al 31 de maig, d'11:45 a 13:35
7. La intrínseca relació entre l'ecologia i la qüestió social: la proposta
ecològica del Papa Francesc a la Laudato Si' (2 crèdits)
Joan Carrera Dijous de l'11 de febrer al 25 de març de 9:45 a 11:35
8. L'Evangeli segons Joan: la persona de Jesús amarada de la glòria de Déu
(2,5 crèdits)
Oriol Tuñí Dijous de l'1 d'abril al 3 de juny de 11:45 a 13:35
Data de l'esdeveniment:
Dijous, 1. octubre 2020 - 11:45 a Dijous, 12. novembre 2020 - 13:30
Cal inscripció prèvia?:
Si
Preu:
0.00€
Nom de l'entitat organitzadora:
Institut de Teologia Fonamental
Cristianisme i Justícia
Carrer de Roger de Llúria 13
08010
Barcelona
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