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PRE SE N TACIÓ N

PRESENTACIÓN
“Comezamos este curso coa conciencia de que é unha graza e unha
esixencia para buscar e coñecer mellor a verdade de Deus e do home. O
espírito elévase á contemplación da verdade. É necesaria unha educación
que ensine a pensar críticamente. As nosas institucións académicas han
de considerar que a investigación teolóxica esixe non só a intelixencia
senón tamén a fe, “don gratuíto de Deus que hai que acoller con
humildade”, encarnando “a Palabra de Deus na propia existencia cotiá” e
facendo unha lectura crente da nosa realidade. Máis aló de toda
frivolidade e incoherencia habemos de penetrarnos nos espazos do
misterio do pecado, da dor, da inxustiza, da ignorancia e de todas as
miserias. Esta é tamén a preocupación do Sínodo diocesano que estamos
a celebrar. É necesario volver ao Evanxeo e contrarrestar os valores débiles
do noso tempo.
É preciso evanxelizar a nosa interioridade e seguir buscando a verdade
para conseguir a sabedoría que consiste en coñecer con certeza a Deus,
orixe de todas as verdades, e en afondar constantemente o sentido da
verdade, base da xustiza, do respecto, da dignidade e da liberdade. É
necesario comunicar esta verdade para formar verdadeiros cristiáns que
sexan homes de diálogo, rectos e servizais, para ser felices e facer felices
os demais. Servir á verdade leva consigo permanecer na verdade,
colaborando á comprensión do maxisterio da Igrexa. O rigor científico, a
humildade e o entusiasmo deben ser as características do ensino e
aprendizaxe [Xoan Paolo II, Pastores Dabo Vobis]. Temos que unir a
verdade coa caridade e o entendemento co amor. Baixo a mirada da
Santísima Virxe María, Trono da Sabedoría, e co patrocinio do Apóstolo
Santiago, comezamos este curso, confiándolles o traballo e a
dispoñibilidade dos Directores, Profesores, Alumnos e colaboradores nas
nosas Institucións académicas e pedíndolles o gozo de vivir as dimensións
profundas do traballo en atención a todas as necesidades da comunidade
diocesá. Amén.”
(Xulián Barrio Barrio, Homilía na Eucaristía de inicio de curso do ITC
e ISCCRR,
Santiago, 16 de setembro de 2015)
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“O estudo busca comprender e comprendernos, para lograr o sentido
da vida, axudados pola fe en Cristo e a acción do seu Espírito Santo. Leste
foi o impulso do pensamento intelectual deste gran mestre Santo Tomás.
Tamén hoxe estamos necesitados dunha nova vitalidade intelectual para
unha vida sinxela nas súas aspiracións, concreta nas súas realizacións,
transparente no seu comportamento. Preguntade e deixádevos preguntar
para facer que emerxan con claridade as verdades últimas do ser humano.
Non só a fe axuda á razón, tamén a razón, cos seus medios, pode facer moito
pola fe, prestándolle o servizo de “demostrar os fundamentos da fe; explicar
mediante semellanzas as verdades da fe; rexeitar as obxeccións que se
levantan contra a fe”. Seguimos necesitando esa harmonía natural entre a fe
cristiá e a razón. “Nunha situación de crise do humano, de misterioso letargo
e aburrimento invencible, é onde a fe cristiá pode mostrar toda a súa
conveniencia humana. É necesario comunicar a experiencia de que a fe fai a
vida máis humana, máis intensa e máis digna de ser vivida”
(Xulián Barrio Barrio, Homilía na festa de santo Tomé de Aquino,
Santiago, 28 de xaneiro de 2016)
A Igrexa compostelá, na súa faceta de vivi-la fe, testimoniala, celebrala,
na Caridade, se esforza tamén por profundizala, formar ós seus axentes,
sexan ministros ordeados (sacerdotes ou diáconos) sexan leigos, mulleres e
homes. Mantén viva a chama da fe na nosa cultura e sociedade ó mesmo
nivel académico e universitario do resto de disciplinas científicas. Como aínda
hoxe se pode contemplar entre Fonseca e san Xerome, na Universidade de
Santiago, á arbore das ciencias parte do tronco da reflexión teolóxica. Lonxe
daqueles tempos de armonía e intercambio universitario da teoloxía, filosofía
e demáis ciencias humanas na Universidade, en Compostela e nas demáis
cidades, non estamos lonxe e seguimos ofrecendo ese servicio, serio,
humilde, científico.
O Instituto Teolóxico Compostelán é o Centro universitario (dependente
da Universidade Pontificia de Salamanca) que tódalas dióceses galegas
puxeron en marcha, seguindo o Concilio Vaticano II, de cara a formación dos
seminaristas. Hoxe, ademáis dos seminaristas, está aberta a relixiosos e laicos
a nivel universitario, para os estudios teolóxicos no primeiro ciclo
(bacharelato ou Grao) e segundo (Licenciatura, especialidade en Teoloxía
Fundamental). Ofrece cursos de formación continuada para os sacerdotes,
e de formación básica para laicos e seglares. Dende hai anos, tamén a
formación dos seglares ten grao universitario.
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DATOS HISTÓRICOS
1.- Precedentes
A Arquidiocese Metropolitana de Santiago de Compostela conta co
Seminario Diocesano desde o ano 1829. A existencia dunha Facultade de
Teoloxía na Universidade Compostelá, as reticencias do Cabido e das Ordes
Relixiosas con profesorado nela, e a resistencia da mesma Universidade a
renunciar ó que xa posuía, retardaron a execución diocesana do mandado do
Concilio de Trento. Pero o tesón do Arcebispo Frei Rafael de Vélez, O.F.M. Cap.,
conseguiu salvar tódalas barreiras e abrir en 1829 por primeira vez unha
institución propia da Igrexa na Arquidiocese Compostelá, para o desenvolvemento
dos estudios eclesiásticos.
2.- Colación de Graos Académicos
O Cardeal D. Miguel García Cuesta ofreceulle ó Seminario o ano 1867 unha
sé digna e definitiva no Mosteiro de S. Martiño Pinario.
O seu sucesor, o Cardeal Payá e Rico, deu un paso adiante, acadando no ano
1876 para o Seminario, que pasa a ser Central, a posibilidade de conferir graos
superiores, en Teoloxía e en Dereito Canónico, ós alumnos procedentes de
tódolos Seminarios da Provincia Eclesiástica Compostelá, que naquel entón
comprendía tamén, ademais das Dioceses enclavadas en territorio galego, a de
Oviedo. A punto de remata-lo tempo desta concesión, o devandito Cardeal
Arcebispo conseguiu da Nunciatura Apostólica a prórroga das mencionadas
facultades por outros dez anos.
3.- Universidade Pontificia
Cumprido o decenio da concesión anterior, o Cardeal Arcebispo Xosé
María Martín de Herrera y de la Iglesia, conseguiu da Santa Sé no ano 1897 o
dereito a erixir en Santiago de Compostela unha Universidade Pontificia
dotada de tres Facultades: Sagrada Teoloxía, Filosofía e Dereito Canónico.
Nela puideron face-los estudios universitarios varios miles de sacerdotes das
diversas Dioceses da Provincia Eclesiástica. Algúns chegaron a ser grandes
investigadores.
Cómpre salientar entre eles a Amor Ruibal, Amor Neveiro, López Ferreiro
e Portela Pazos. Outros foron Bispos da Igrexa en España, como os cardeais
Quiroga Palacios e Soldevila, superando o número de vintecinco os Bispos
que se formaron neste Centro.
A Universidade Pontificia de Santiago de Compostela brillou con propia luz
durante a maior parte da súa existencia histórica, con moi poucas e irrelevantes
lagoas. Sen embargo a Constitución Apostólica Deus Scientiarum Dominus
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determinou a súa clausura o ano 1932, medida excesivamente rigorosa, se
temos en conta a categoría da Universidade que tiña a súa sé en Santiago.
Desde aquela, os estudiantes da Provincia Eclesiástica Compostelá víronse en
graves dificultades para amplia-los seus estudios, sobre todo por razóns de
distancia e das escasas posibilidades económicas de moitos deles, o que
trouxo consigo un evidente depauperamento cultural do clero galego, ó que,
por outra banda, a especial configuración xeográfica da rexión e os difíciles
accesos a ela, dificultaban a comunicación coas rexións limítrofes, co
conseguinte transvase cultural.
4.- Restauración material e científica
Os grandes tempos da proliferación de vocacións sacerdotais mantiveron
reducidas nas súas posibilidades de estudios superiores, a Compostela e ás
dioceses galegas restantes, e, polas razóns apuntadas anteriormente, eran
moi poucos os alumnos que podían acudir a Centros Universitarios.
Consciente deste problema, o Cardeal Arcebispo Fernando Quiroga Palacios,
que fixera o Doutorado en Teoloxía na Pontificia Universidade Compostelá,
decidiu poñe-las bases indispensables para aspirar no futuro á restauración
dalgunha Facultade no Seminario Compostelán. Esas accións foron, en
síntese, as seguintes:
1- Construcción dun Seminario Menor, o da Asunción, que el mesmo
inaugurou o ano 1957.
2- Comezo da restauración do edificio de San Martiño Pinario, creando
deste xeito o espacio adecuado para un digno Centro de Estudios.
3- Estimula-los alumnos do Seminario Maior para ampliar estudios en
diversas ramas do saber eclesiástico en Universidades Pontificias.
4- Creación dunha revista periódica de Estudios Eclesiásticos e Xacobeos,
Compostellanum, coa integración no seu consello de redacción de destacados
membros do clero rexional e do profesorado da Universidade Civil. Esta
revista continuou publicándose regularmente desde a súa fundación, sen que
nunca deixara de publicarse por un motivo ou por outro.
5- Con estes precedentes, o Cardeal Quiroga fundou, pouco antes da súa
morte, ocorrida en 1971, un Centro de Estudios da Igrexa con independencia
do Seminario como casa de Formación. Ese Centro tiña unha función dobre:
l función

inmediata: a de imparti-lo ensino teolóxico de alto nivel.

l función mediata: xestións para restaura-lo Centro de Estudios Eclesiásticos
a nivel universitario.
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5.- Bacharelato en Teoloxía
Os trámites foron lentos, pois antes de nada queríase contar cunha sé e
unhas instalacións dignas do Centro que se pretendía crear. O ano 1976
intensificáronse as xestións, ata que en 1978 o Arcebispo Anxo Suquía
Goicoechea, conseguiu vincular provisionalmente o Centro Compostelán á
Facultade de Teoloxía da Pontificia Universidade de Salamanca, có dereito de
conferi-lo grao de Bacharelato en Sagrada Teoloxía. Dous anos máis adiante,
en 1980, apróbanse os Estatutos do Instituto Teolóxico Compostelán, afiliado
á devandita Facultade de Teoloxía da Pontificia Universidade de Salamanca.
6.- Instituto Teolóxico Compostelán
Comeza a funcionar como tal en 1981. Consta de dous órganos directivos: o
superior, chamado Xunta Patronal, constituído polos Bispos da Provincia
Eclesiástica Compostelana e o executivo, denominado Xunta de Goberno,
constituído polo Director, unha representación dos profesores e un
representante dos alumnos. Este comezo foi acollido con gozo polas Dioceses
da Provincia Eclesiástica Compostelá, as casas relixiosas masculinas e femininas
instaladas en Galicia, e os leigos interesados en adquirir unha formación teolóxica
de alto nivel. Nese momento procedeuse a nomear cargos directivos e profesores
encargados de Cátedra, e mesmo algúns profesores contratados.
7.- Novas instalacións
Durante o arcebispado de Mons. Suquía iniciáronse obras de remodelación
total da Biblioteca, que está agora perfectamente catalogada e aberta ós
estudiosos que desexen acudir a ela. En 1984 inaugurou as instalacións o
entonces Arcebispo de Santiago Antonio María Rouco Varela. O mesmo
Arcebispo acometería as obras da nova sé do Instituto Teolóxico
Compostelán, situadas na zona mais nobre do Mosteiro de San Martiño
Pinario. O devandito Arcebispo procedería á súa inauguración o ano 1986, en
presencia do Nuncio da Súa Santidade en España, Mons. Tagliaferri.
8.- A Visita da Comisión Verificadora
Constituída por decisión da Conferencia Episcopal Española, a Comisión
Verificadora visitou o noso Centro os días 2, 3 e 4 de abril de 1992. Estaba
formada polo Ilmo. P. Dammerz, Abade Primado da Orde Benedictina; o M.I.Sr.
D. Xosé Luís González Novalín, Vicerrector da Igrexa Nacional Española de
Santiago e Montserrat, en Roma; e o Rvdo. D. Joaquín Martín Abad, Presidente
do Secretariado Nacional de Seminarios. A devandita Comisión, revisou dun
xeito pormenorizado as instalacións e o funcionamento do Centro e reuniuse, de
acordo co seu programa de traballo, co Ilmo. Sr. Director do Instituto Teolóxico
Compostelán, coa Xunta de Goberno do mesmo, e cos profesores e alumnos
que o pediron.
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9.- A Solicitude de Agregación á Universidade Pontificia de Salamanca
Entregouse no Rectorado da Universidade Pontificia de Salamanca o día 15
de outubro de 1992. Asinouna Mons. Antonio María Rouco Varela, Arcebispo
de Santiago de Compostela e Presidente da Xunta Patronal do Instituto
Teolóxico Compostelán.
10.- Estudio do tema na Conferencia Episcopal Española
A Comisión Permanente da Conferencia Episcopal Española, na súa CLXVI
reunión, celebrada nos días 13 a 15 de xuño de 1996, previa solicitude do
Arcebispo de Santiago Mons. Xulián Barrio Barrio, e co informe favorable da
Subcomisión Episcopal de Universidades (reunida o 28 de maio de 1996), deu
o placet para que continuaran os trámites establecidos na normativa en vigor,
para a Agregación do Instituto Teolóxico Compostelán á Universidade
Pontificia de Salamanca.
11.- Pronunciamento do Claustro da Universidade Pontificia de Salamanca
En outubro de 1996 o Consello da Facultade de Teoloxía da UPSA, á luz do
informe da Conferencia Episcopal Española, deu o seu asentimento para que
continuaran os trámites que deberán conducir á Agregación.
12.- Comisión de seguimento. Agregación do Centro á UPSA
Constituírona nun primeiro momento, o Excmo. Sr. D. Antonio Cañizares
Llovera (Arcebispo de Granada); o Ilmo. Sr. D. Ángel Galindo García, Decano
de Teoloxía; o Prof. Dr. Adolfo González Montes, Delegado de Centros; e o
Prof. Dr. Xabier Pikaza Ibarrondo e o Prof. Dr. Isaac Vázquez Janeiro, en
condición de expertos. Forman parte tamén da Comisión, con voz pero sen
voto, os profesores do I.T.C. Dr. D. Luís Quinteiro Fiuza e Dr. D. Segundo
Pérez López. Sucesivamente, o Prof. Ramón Trevijano Etchevarría e Mons.
Uxío Romero Pose habían de sustituir ó Prof. González Montes e a Mons.
Cañizares, respectivamente.
Na reunión celebrada o 2/VII/97 valoraron positivamente as instalacións e
maila biblioteca, e pediron a plena adaptación do profesorado ás esixencias
da Constitución Apostólica “Sapientia Christiana” e o incremento do número
de alumnos.
No curso 1999-2000 nomeouse unha nova comisión para dictaminar
definitivamente sobre a Agregación do ITC. Dita comisión estivo composta
polo Excmo. Sr. D. Francisco Xosé Pérez e Fernández-Golfín, Bispo de Getafe,
o Ilmo. D. Julio Ramos Guerreira (Vicerrector da UPSA), o Ilmo. Sr. D. Ángel
Galindo García (Decano da Facultade de Teoloxía da UPSA), o Prof. Dr. Xabier
Pikaza como perito; Mons. Luís Quinteiro Fiuza en representación da Xunta
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Patronal do ITC e o Prof. Dr. D. Segundo Leonardo Pérez López en representación
do Claustro do ITC. Estes dous últimos con voz pero sen voto. Esta comisión
deu o seu veredicto afirmativo a nosa Agregación, tal como se pedía, o 31 de
Maio de 2000, séndolle comunicado oficialmente ó Director do Centro polo
Secretario Xeral da UPSA, o 1 de xuño de 2000. A Congregación para a
Educación Católica erixiu canónicamente como Centro Integrado na
Universidade Pontificia de Salamanca o Instituto Teolóxico Compostelán, algo
despois de comezado o Curso Académico 2000/2001, “ad experimentum”,
por un quinquenio. A Sagrada Congregación de Educación Católica renovou
a agregación dende entón, cada cinco anos, sendo a última do 11 de xuño de
2012, a que sigue vixente. No ano 2010 adaptouse o plan de estudios ó plan
Bolonia na distribución de cursos, créditos e evaluación e seguimento do
traballo do alumnado. No curso 2010-2011 seguiuse un laborioso e positivo
traballo de Autoevaluación remitido á Universidade Pontificia de Salamanca
seguindo os criterios do devandito Plan Bolonia.
13. O Instituto Superior Compostelán de Ciencias Relixiosas
Dentro do proxecto formativo xeral da diócese, a formación dos segrares
e laicos foi cobrando cada vez máis importancia, sobre todo dende o Concilio
Vaticano II. O que orixinariamente comezara como cursiños para segrares, foi
cobrando calidade e rigor académico ata poder recibir o recoñecemento
merecido como estudios superiores.
Na sección dedicada ó Instituto Superior Compostelán de Ciencias
Relixiosas se explica o itinerario seguido e a actual oferta formativa que se
suma á de toda a diócese.
1981-2020 Trinta e nove anos ó servicio da formación na Igrexa en
Galicia
Na festa do Santísimo Sacramento, en Lugo, presentando a Ofrenda
da Igrexa en Galicia ó Santísimo, reuníanse hai 39 anos os cinco bispos
da metrópoli compostelana como Xunta Patronal para crear o Instituto
Teolóxico Compostelán, comprometéndose coa formación teolóxica superior
nas nosas dióceses.
Cando o curso 1981-82 votou a andar o primeiro curso do Instituto Teolóxico
Compostelán, fíxoo con profesorado e alumnado das cinco dióceses galegas e
das principais congregacións relixiosas presentes na nosa Igrexa, os relixiosos
xunto cos leigos. Ese curso mesmo plantexouse como tarefa non só a formación
dos futuros axentes pastorais, sacerdotes e relixiosos, senón tamén dos leigos.
Fíxose a primeira proposta de Cursos de Teoloxía para Seglares que comezarían
a andar en Santiago no curso 1983-83 e en Coruña no curso 1984-85, creándose
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o Centro de Estudios Teolóxico-Pastorais “Suárez-Frige” no Fogar de Santa
Margarita. Propúxose tamén a formación permanente do clero, que comezaría
na seguinte década, no curso 1992-93.
Naquel primeiro curso 1981-82 hai 35 anos había 27 profesores no ITC: 14
sacerdotes diocesanos de Santiago, un de Mondoñedo-Ferrol, dous de Lugo
e dous de Ourense, e 3 irmáns franciscanos, un carmelita e un xesuita, máis
un profesor leigo. Eran 88 alumnos: xa pasaran os anos do crecemento
vocacional de mediados do século XX, e eran 21 seminaristas de Santiago, 12
de Lugo, 7 de Mondoñedo-Ferrol e 3 de Tui-Vigo, ausentes en Santiago os
seminaristas de Ourense. Pero as congregacións relixiosas tiñan unha grande
presencia en estudiantes: 12 salesianos, 10 franciscanos, 4 somascos, 6
maristas, e 7 relixiosas: da Compañía de María, Franciscanas, do Sagrado
Corazón e Teresianas. Eran 6 alumnos leigos.
Os seguintes cursos seguiron estando presentes profesores das dióceses
galegas, relixiosos, leigos e doutras dióceses non galegas, manténdose así
ata a actualidade. Se ben é certo que só os seminaristas de Santiago,
Mondoñedo e Lugo continuaron no proxecto común, e Lugo ata o ano 1994.
Os relixiosos continuaron, e de feito o representante dos Centros de Formación
na Xunta de Goberno foi salesiano primeiro, franciscano despois, así durante
moitos anos. Tamén o número de estudiantes leigos no ITC mantívose, incluso
cando no ano 1999-2000 empezou a andar o centro de Ciencias Relixiosas en
Santiago, e o ano seguinte en Coruña. O alumnado do ITC mantívose por riba
dos cen alumnos entre o curso do 1985 e do 1993, e entre 75 e 90 ata o curso
do 2001.
No século XXI o descenso vocacional entre os seminarios diocesanos e os
relixiosos notouse con forza, xunto co condicionamento das posibilidades de
estudio de moitos leigos á situación laboral e do ensino relixioso na nosa
sociedade, tan precarias ambas condicións. Son na actualidade retos da Igrexa
que peregrina en Galicia.
Pero os retos van da man das oportunidades: o recoñecemento universitario
dos estudios renovouse, adaptado a Bolonia, ofrecendo así un recoñecemento
universal na Igrexa, en canto título eclesiástico, e europeo, por Bolonia,
homologable ó nivel do resto de títulos superiores europeos. A renovación do
profesorado acadou uns niveis óptimos e a biblioteca ofrece un dos mellores
catálogos nas áreas de especialidade, ó servicio non só da Igrexa senón de toda
a comunidade universitaria e civil da rexión. O número de leigos estudiando e
graduándose creceu e mantense, e as opcións de formación exténdense ós cursos
especiais, seminarios, conferencias ou cursos soltos. Siguen sendo de especial
relevo as Xornadas de Teoloxía, que no 2016 terán verán xa a súa 17 edición. O
ITC renovou a súa condición de facultade, e os cursos de Ciencias Relixiosas
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tamén renovaron a súa condición de grado como Instituto, formando leigos ó
servicio da Igrexa en Galicia, na área do Ensino Relixioso Escolar, nas parroquias
onde colaboran, e na presencia cristiana na sociedade. O ´Sínodo Diocesano
permitirá racionaliza-las tarefas do profesorado permitíndonos ir ó fundamental
e non descuida-la misión académica dentro da nosa pastoral. As mellores
comunicacións e o reto da coordinación interdiocesana fan que, 35 anos despois,
poidamos seguir soñando cun Centro de Estudios como proxecto común para
toda a Igrexa que peregrina en Galicia.
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ITC: Autoridades e
Órganos de Goberno

1. AUTORIDADES E ÓRGANOS DE GOBERNO
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA
C/ Compañía, 5. 37002 Salamanca. Tlf. Rectorado: 923 277 102. Tlf.
Decanato: 923 277 101. Secretaría General e Negociado de Títulos: Tlf. 923
277130. Correo electrónico: secretaria.general@upsa.es. Negociado de
Becas: 923 277117. Tlf. Facultad de Teología: 923 277109. Correo
electrónico: teologia@upsa.es.
Gran Canciller
Excmo. e Rvdmo. Sr. Dr. D. Ricardo Blázquez Pérez, Arcebispo de
Valladolid
Vice-gran Canciller
Excmo. e Rvdmo. Sr. Dr. D. Carlos López Hernández, Bispo de
Salamanca.
Rectora Magnífica
Excma. Sra. Dra. Mirian de las Mercedes Cortés Diéguez
Decano de Teología
Ilmo. Sr. Dr. Francisco García Martínez
Delegado de la UPSA para Centros
Prof. Dr. Gonzalo Tejerina Arias
INSTITUTO TEOLÓXICO COMPOSTELÁN
Pr. Inmaculada, 5. 15704 Santiago. Tlf. 981 586277. Fax 981 589916.
Director: direccion@itcdesantiago.org
Secretario: secretarioitc@itcdesantiago.org
Autoridades e Órganos de Goberno do Centro
Xunta Patronal
Excmo. e Rvdmo. Sr. D. Julián Barrio Barrio, Arcebispo de Santiago,
Presidente.Excmo. e Rvdmo. Sr. D. Luis Quinteiro Fiuza, Bispo de Tui-Vigo.
Excmo. e Rvdmo. Sr. D Alfonso Carrasco Rouco, Bispo de Lugo.
Excmo. e Rvdmo. Sr. D. José Leonardo Lemos Montanet, Bispo de Ourense.
Excmo. e Rvdmo. Sr. D. Fernando García Cadiñanos, Bispo de Mondoñedo-Ferrol.
Excmo. e Rvdmo. Sr. D. Francisco José Prieto Martínez, Bispo Auxiliar de Santiago
de Compostela
Director
Dr. D. José Antonio Castro Lodeiro
Vice-Director
Dr. D. Alfonso Novo Cid-Fuentes
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Secretario Xeral
Lic. D. Miguel de la Mata Merayo.
Administrador Xeral
Lic. D. Daniel Lorenzo Santos
Xunta de Gobierno:
Ilmo. Sr. D. José Antonio Castro Lodeiro (Director do ITC), os profesores D.
Benito Méndez Fernández e D. Alfonso Novo Cid-Fuentes, como
representantes do Profesorado, o Ilmo. Sr. D. Carlos Álvarez Varela, Rector do
Seminario Maior de Santiago (en representación dos Centros de Formación),
un representante dos alumnos e o Secretario Xeral.
Director da Biblioteca:
Dr. D. Benito Méndez Fernández.
Director do Departamento de Filosofía
Dr. D. Andrés Fernández Farto
Director do Departamento de Teoloxía Dogmática
Dr. D. Alfonso Novo Cid-Fuentes
Director do Departamento de Sagrada Escritura
Dr. D. José Antonio Castro Lodeiro
Director do Departamento de Teoloxía Práctica
Dr. D. Elisardo Temperán Villaverde
Comisión de Biblioteca
Está constituida polos profesores D. Benito Méndez Fernández (Director
da Biblioteca), D. Domingo González Lopo, e un representante dos
alumnos.
Comisión de Publicacións
Prof. D. Alfonso Novo Cid-Fuentes (Director da revista Compostellanum), e
profesores D. Gonzalo Rodríguez César e D. Benito Méndez Fernández e un
representante do alumnado.

2. DOCENTES DO INSTITUTO TEOLÓXICO
COMPOSTELANO CURSO 2021-22
1.- Titulares de Cátedra
CASTRO LODEIRO, José Antonio (Dr.) jacastro@itcdesantiago.org
Tlf. 981 586277
Prof. de Introducción Xeral á Sagrada Escritura, Pentateuco e Libros Históricos,
Libros Proféticos, Sapienciais e Salmos Linguas orientais e Cursos do Bienio.
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MÉNDEZ FERNÁNDEZ, Benito (Dr.) bmendez@itcdesantiago.org
Tfns. 981 356897- 653 649181
Prof. de Teodicea, Eclesioloxía Fundamental e Sistemática e Cursos
do Bienio.
NOVO CID-FUENTES, Alfonso (Dr.)
anovo@itcdesantiago.org
Tlf. 609 740259
Prof. de Antropoloxía Teolóxica II, Cristoloxía, Misterio de Deus,
Sacramentos en Xeral, Escatoloxía e Cursos do Bienio.
2.- Encargados de Cátedra
BUIDE DEL REAL, Francisco (Dr.)
fbuide@itcdesantiago.org
Tlf. 981 586277
Prof. de Historia da Igrexa e Cursos do Bienio.
FERNÁNDEZ FARTO, Andrés (Dr.)
afarto@itcdesantiago.org
Tlf. 699 535432
Prof. de Introducción á Filosofía, Fenomenoloxía da relixión, Antropoloxía
filosófica, Teoría do Coñecemento, Bautismo e Confirmación, Patroloxía,
Síntesis Teolóxica e Cursos do Bienio.
GÓMEZ IGLESIAS, Carlos (Dr.)
Tlf. 981 350626
Prof. de Psicoloxía e Socioloxía

cgomez@itcdesantiago.org

RODRÍGUEZ CÉSAR, Gonzalo (Dr.)
grodriguez@itcdesantiago.org
Tlf. 615 070965
Prof. de Ética, Moral Fundamental, Moral Social, Moral da Persona
e Cursos do Bienio.
TEMPERÁN VILLAVERDE, Elisardo (Dr.) etemperan@itcdesantiago.org
Tlf. 981 572300
Prof. de Eucaristía, Metodoloxía e Liturxia.
3.- Axudantes de Cátedra
JUAN MORADO, Guillermo (Dr.) guillermojuanmorado@gmail.com
Tlf. 986 65665
Prof. de Cursos do Bienio.
LÓPEZ VARELA, Miguel (Dr.) miguellopezvarela.compostela@gmail.com
Prof. de Catequética.
LORENZO SANTOS, Daniel (Lic.)
dlorenzo@itcdesantiago.org
Tlf. 981 555062
Prof. de Dereito Canónico.
MARTÍNEZ DÍAZ, Roberto (Lic.)
rmartinez@itcdesantiago.org
Tlf. 686 726404
Prof. de Introducción á Teoloxía, Marioloxía e Teoloxía Fundamental.
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MATA MERAYO, Miguel de la (Lic.)
mmata@itcdesantiago.org
Tlf. 676 356042
Prof. de Teoloxía Pastoral Fundamental e Pastoral Sectorial.
SANJURJO OTERO, Ricardo (Lic.)
rsanjurjo@itcdesantiago.org
Tlf. 645 505380
Prof. de Introducción ó Cristianismo, Cartas Apostólicas, Sinópticos
e Escritos xoánicos
4.- Profesores Invitados
CAROLO TOSAR, Rocío (Lic.)
roci_carolo@hotmail.com
Tlf. 659 309580
Prof. De Hª da Filosofía Moderna
GARCÍA MARTÍNEZ, Francisco (Dr.)
fgarciama@upsa.es
Tfno 980 671919
Prof. de Cursos do Bienio.
GONZÁLEZ LOPO, Domingo (Dr.)
domingoluis.gonzalez@usc.es
Tlf. 981 582095
Prof. de Historia da Igrexa Moderna
LÓPEZ REGUEIRO, José Manuel (Lic.)
jmlopez@itcdesantiago.org
Prof. de Latín e Grego.
MENDUIÑA SANTOMÉ, Antonio (Dr.)
tonimendu@hotmail.com
Tfno: 679 885 661
Profesor de Escritos Xoánicos e Orixenes do Cristianismo.
MIRAMONTES SEIJAS, Carlos (Lic.)
karlosdm1212@gmail.com
Profesor de Moral de la Persona
PASTORIZA ROZAS, José Luis (Lic.)
xlpastoriza@gmail.com
Tlf. 606 252439
Profesor de Historia da Filosofía Antigua e Contemporánea
PÉREZ GONZÁLEZ, Santiago (Lic.) sperezgonzalez@itcdesantiago.org
Tlf. 981770462
Prof. de Teoloxía do Matrimonio.
PRIETO FERNÁNDEZ, Francisco José (Dr.)
pacoprieto@msn.com
Tlf. 609 824870
Prof. de Cursos no Bienio
SUÁREZ GONDAR, Víctor (Dr.)
victorgondar@itcdesantiago.org
Tff. 667 76 65 54
Prof. de Dereito Canónico I e Curso de Pastoral.
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TESTÓN TURIEL, Juan Antonio (Dr.)
Tlf. 629 742121
Prof. de Cursos do Bienio.

testonturiel@hotmail.com

VALADO DOMÍNGUEZ, Óscar (Dr.)
Tfno. 670 232 899
Profesor de Introducción a la Teología.

oscarvalado@gmail.com

VÁZQUEZ FREIRE, Ricardo (Lic.)
rvazquez@itcdesantiago.org
Tlf. 629 244540
Prof. de Teoloxía e Historia da Espiritualidade.
5.- Profesores Eméritos e Xubilados
AGRELO MARTÍNEZ, Mons. Santiago (Dr.)
BUSTO SALGADO, Antonio (Lic.)
CALVO TOJO, Manuel (Dr.)
FERNÁNDEZ LAGO, José (Dr.)
GARCÍA CORTÉS, Carlos (Dr.)
GARCÍA PAZOS, Manuel (Dr.)
GONZÁLEZ GARCÍA, José Antonio (Lic.)
LONGA PÉREZ, Manuel (Dr.)
NIÑO SÁNCHEZ-GUISANDE, Jesús (Dr.)
OTERO OUTES, Luis (Lic.)
PÉREZ LÓPEZ, Segundo Leonardo (Dr.)
SILVA VAAMONDE, Manuel (Lic.)

3. DEPARTAMENTOS
Tódolos profesores do ITC forman parte dun Departamento do seu ámbito
de estudios.
O departamento reunirase polo menos unha vez ó semestre, coordinando
cada área do coñecemento propia, na procura da promoción da investigación
dos profesores, de mellora da docencia, coordinación de programas ou
organización de actividades. O Pleno do Departamento fará suxerencias no
seu ámbito, e terá un director elexido entre os seus membros que sexa titular,
encargado ou axudante de Cátedra.
Compete ó Consello de Departamento elexir ó Director de Departamento,
revisar e impulsa-los programas de docencia propios do Departamento e
aproba-la memoria anual das súas actividades. O Consello de Departamento
reunirase polo menos unha vez ó trimestre.
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Departamento de Filosofía
Prof. Dª Rocío CAROLO TOSAR
Prof. D. J. Andrés FERNÁNDEZ FARTO
Prof. D. Carlos GÓMEZ IGLESIAS
Prof.D. José Manuel LÓPEZ REGUEIRO
Prof. D. José Luis PASTORIZA ROZAS
Departamento de Teoloxía Sistemática
Prof. D. Guillermo JUAN MORADO
Prof. D. Roberto MARTÍNEZ DÍAZ
Prof. D. Benito MÉNDEZ FERNÁNDEZ
Prof. D. Alfonso NOVO CID-FUENTES
Prof. D. Santiago PÉREZ GONZÁLEZ
Departamento de Sagrada Escritura
Prof. D. José A. CASTRO LODEIRO
Prof. D. Ricardo SANJURJO OTERO
Prof. D. Antonio MENDUIÑA SANTOMÉ
Departamento de Teoloxía Práctica
Prof. D. Francisco BUIDE DEL REAL
Prof. D. Domingo GONZÁLEZ LOPO
Prof. D. Miguel LÓPEZ VARELA
Prof. D. Daniel LORENZO SANTOS
Prof. D. Miguel de la MATA MERAYO
Prof. D. Carlos MIRAMONTES SEIJAS
Prof. D. Gonzalo RODRÍGUEZ CÉSAR
Prof. D. Víctor SUÁREZ GONDAR
Prof. D. Elisardo TEMPERÁN VILAVERDE
Prof. D. Juan J. TESTÓN TURIEL
Prof. D. Ricardo VÁZQUEZ FREIRE
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ITC: Ciclo Inst. e Bienio de Licenc.

1. I.T.C.: CICLO INSTITUCIONAL
NORMAS XERAIS:
1. Inscripción e matrícula
a) Os que desexen ser alumnos do Instituto Teolóxico Compostelán deberán
presentar na Secretaría a solicitude coa seguinte documentación:
- Solicitude de admisión (no impreso oficial).
- Fotocopia do D.N.I.
- Certificado explícito do Bacharelato LOGSE ou de COU, así coma das
Probas de Acceso á Universidade, ou ben da proba de acceso para maiores de
25 ou de 40 años.
(Dende a entrada en vigor do Plan Bolonia (2011), ó que se adheriron os
diversos Estudos da Igrexa, sen as Probas de Acceso á Universidade ou
certificado válido garantizando o seu equivalente para estudios non
europeos, a matrícula e os estudios non poderán ter carácter oficial con
recoñecemento civil)
- Catro fotografías tamaño carné.
- Os seglares, documento de presentación do seu párroco ou equivalente.
- Os seminaristas, carta de presentación do seu obispo, e os relixiosos, carta
de presentación do seu superior maior.
b) Tódolos que queiran asistir á clase e examinarse terán que face- la inscripción
previa na Secretaría entre o 1 e 12 de setembro, presentando o xustificante de
pago das taxas e matrícula, e cubrindo o impreso correspondente aportando a
documentación requerida.
c) O importe da matrícula son 1.000 €, que se poden pagar nun só prazo
ou en dous: o primeiro de 500 € entre o 1 e 16 de setembro, o segundo de
500 € entre o 9 e 27 de xaneiro. Pasados estes praxos terá un recargo do
10% os primeiros quince días, e pasados estes deberá solicitarse a admisión
directamente a Dirección, que poderá admitila ou non.
A matrícula dos Exames de Grao abónase entre o 15 e 26 de maio, na
convocatoria de xuño, e entre o 19 e 30 de xuño, para a de xullo, pagando o
precio establecido pola UPSA.
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A matrícula ordinaria da dereito a dúas convocatorias (salvo perda da
escolaridade): xaneiro ou maio-xuño, e xullo. O alumno que non se presente
perde a convocatoria e deberá pagar a matrícula na seguinte.
Para presentarse a unha seguinte convocatoria deberá inscribirse nos
prazos previstos pagando previamente as taxas. Os estatutos do Centro só
contemplan a posibilidade de catro convocatorias en total.
Se existen razóns xustificadas (por escrito, ante a Dirección) pódese anular
unha inscripción e recuperar o importe da matrícula, menos o 15%, se se
anula nos quince primeiros días da inscripción, ou menos o 25 % nos seguinte
quince días.
Nas tasas de matrícula vai incluido o certificado das asignaturas cursadas. Non
van incluidas a compulsa de documentación, as convalidacións ou segundas copias
do certificado nin as tasas de expedición dos títulos.
d) Só os alumnos oficiais poden representar ós alumnos nos
Organismos do Centro.
2.- Exames, convocatorias e datas
Indícanse no Calendario Académico. Fora destas só se poderá examinar
con permiso da Dirección noutras datas. Recórdase a alumnos e profesores que,
se ven os cambios de datas se poden facer, previa comunicación á Secretaría,
deberán estar de acordo e enterados a totalidade dos alumnos dun curso,
para evitar coincidencias con outros exames ou actividades, e sempre dentro
das datas previstas. O prazo último de entrega de traballos de asignaturas é
o mesmo.
O alumno que non supere ou se presenta á convocatoria ordinaria de xaneiro
ou maio-xuño quedará automáticamente inscrito na seguinte de xullo. Para
presentarse ás seguintes convocatorias extraordinarias deberá inscribirse
necesariamente na correspondente, e facelo quince días antes no plazo previsto,
pagando as taxas correspondentes.
SÓ HABERÁ EXÁMENES DE Grao (Bacharelato ou Licenciatura) NAS
CONVOCATORIAS DE XUÑO E XULLO.
3.- Calificacións
Sobresaínte: 9-10
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Notable:

7-8

Aprobado:

5-6

Suspenso:

0-4

NON PRESENTADO: alumno que asistindo a clase non se presenta
ó exame.
SEN ESCOLARIDADE: o alumno que non asista ó mínimo das clases: non
poderá presentarse a exame en ningunha convocatoria, e deberá matricularse
de novo e asistir.
4.- Escolaridade e aproveitamente académico
A asistencia á clase é condición indispensable para acceder ós exames.
No caso de enfermidade ou causa razonable que se prolongue no tempo, o
alumno deberá solicita-la dispensa á Xunta de Goberno por escrito. Pérdese
a escolaridade faltando a máis do 10% das clases.
Os profesores non están autorizados a dispensala. Coa perda de escolaridade
pérdese o dereito a exame e a devolución de matrícula en cada asignatura
perdida, se non se anulou formalmente a inscripcións nas condicións debidas.
O alumno dispón de catro convocatorias. Por causas excepcionais a
Dirección poderá autorizar ata dúas convocatorias máis. Tres suspensos nunha
mesma asignatura exclúen ó alumno do exame de Grao.
5.- Títulos
O Instituto Teolóxico Compostelán concede os seguintes títulos, da
Universidade Pontificia de Salamanca
5.1. Baccalaureatus, Bacharelato (Grao) en Teoloxía (Homologable
civilmente en España pola Licenciatura en Estudios Eclesiásticos).
Despois de superar tódalas asignaturas cunha media mínima de 6,51, e co
coñecemento esixido de linguas modernas, debe superar o exame de bacharelato.
5.2. Licenciado en Teoloxía Fundamental (Homologable pola Licenciatura
en Teoloxía). En posesión do título de bacharelato, o alumno superará os cursos
correspondentes e defender con éxito a Tesina de Licenciatura.
5.3 Titulo propio de Experto “O Feito Xacobeo: espiritualidade,
patrimonio e turismo”
6.- Convalidacións
Os alumnos que desexen convalidar estudios ou asignaturas soltas
poderán solicitalo por escrito á Dirección, adxuntando fotocopia dos
certificados orixinais, máis os orixinais para a compulsa, e os plans de estudios
das asignaturas. A decisión final corresponde a Xunta de Goberno da UPSA.
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7.- Taxas académicas, válidas para ITC e ISCCRR
Curso completo ...............................................................................1000 €
Primeiro semestre ..............................................................................500 €
Segundo semestre..............................................................................500 €
Asignaturas soltas (excluido Bienio) .........................60 € + 15 € por ECTS
Asignaturas soltas (Bienio)* .....................................60 € + 30 € por ECTS
Idioma moderno.................................................................................110 €
Exame extraordinario. ........................................................................110 €
Seminarios (soltos) ...............................................................15 € por ECTS
Cursiños (soltos) ...................................................................15 € por ECTS
Exame de bacharelato** ....................................................................260 €
Exame de Licenciatura** ....................................................................260 €
Convalidacións (cada curso) .................................................................60 €
Convalidacións (cada asignatura) .........................................................15 €
Certificados (cada curso) ......................................................................15 €
Certificación de estar matriculado .........................................................5 €
Compulsa de certificados académicos (cada curso) ..............................5 €
Compulsa de documentos alleos o Centro............................................5 €
Certificado de asignaturas de libre configuración .................................5 €
Expedición postal de certificados (territorio nacional)...........................5 €
*Para facer a Licenciatura, coa Tesina, é preciso matricularse de curso
completo do Bienio os dous anos. Non se pode facer matriculándose por
asignaturas soltas.
**As taxas de expedición de Título e Suplemento (SET, anexo obrigatorio
ós títulos Bolonia) non están incluidas nas taxas do exame e deberanse pagar
aparte á UPSA.
8.- Biblioteca
Os alumnos e profesores teñen dereito a usa-los servicios da Biblioteca.
Calquer outro que o desexe podera solicitar a tarxeta de usuario. As publicacións
periódicas (revistas) e libros da Sala de Lectura son de consulta alí mesmo, sen
préstamo. Os demáis libros do fondo poderanse pedir en préstamo por quince
días, renovables ou non a xuizo do Director.
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Existe intercambio bibliotecario coa UPSA, e o catálogo é accesible on-line.
Biblioteca de Estudios Teolóxicos de Galicia
Praza da Inmaculada 5, 15704 Santiago de Compostela
(Acceso pola entrada principal do edificio, no Claustro á esquerda)
biblioteca@itcdesantiago.org
http://itcdesantiago.org/itc
9.- Idiomas, Seminarios e Cursiños
O Plan de Estudios, seguindo a reforma de Bolonia e os plans de estudios
eclesiásticos, esixe o coñecemento dunha lingua moderna distinta da/s
materna/s (nivel B1) para graduarse, e dúas para especializarse
(Licenciatura). O alumno deberá xustificar este nivel con certificado oficial (B1).
No plan de estudios contémplase o estudio de dous asignaturas anuais
de Latín, e o mesmo de Grego. Independentemente do nivel inicial e do nivel
final do alumno, deberá constar no seu expediente ó terminar ter cursado
catro semestres (dous anos) de Latín e outro tanto de Grego, coa superación
das probas correspondentes.
Ó longo do Ciclo Institucional deberá superar tamén dous seminarios e dous
cursiños opcionais, dos ofrecidos polo Centro, ó menos un de cada de contido
teolóxico. Salvo traslados de expediente, non se poderán convalidar máis dun
cursiño e un seminario por cursos externos ó ITC.
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2. I.T.C.: GRAO EN TEOLOXÍA
1.- Plan de Estudios do Grao en Teoloxía
1.1.- Materias
CURSO I .....................................................................(71 ECTS)
Filosofía da Naturaleza ................................................4,5 ECTS
Lóxica e Filosofía da Linguaxe......................................4,5 ECTS
Historia da Filosofía Antigua............................................6 ECTS
Historia da Filosofía Media ...........................................4,5 ECTS
Psicoloxía Xeral e Religiosa .............................................6 ECTS
Fenomenoloxía e Hª das Relixións ..................................6 ECTS
Introducción á Filosofía....................................................3 ECTS
Socioloxía .....................................................................4,5 ECTS
Introducción ó Cristianismo.............................................6 ECTS
Introducción Xeral á Sagrada Escritura............................6 ECTS
Metodoloxía ....................................................................3 ECTS
Lingua Latina I...............................................................7,5 ECTS
Lingua Griega I .............................................................7,5 ECTS
Lingua Hebrea (opcional).................................................6 ECTS
CURSO II...............................................................(70,5 ECTS)
Metafísica.........................................................................6 ECTS
Historia da Filosofía Moderna ......................................4,5 ECTS
Historia da Filosofía Contemporánea...........................4,5 ECTS
Antropoloxía Filosófica ....................................................6 ECTS
Libros Históricos ...........................................................4,5 ECTS
Introducción á Teoloxía.................................................4,5 ECTS
Teoloxía Fundamental .....................................................6 ECTS
Teoría do Coñecemento..................................................6 ECTS
Ética .................................................................................6 ECTS
Teodicea ......................................................................4,5 ECTS
Lingua Latina II.................................................................9 ECTS
Lingua Grega II ................................................................9 ECTS
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CURSO III .............................................................(64,5 ECTS)
Libros Proféticos ...........................................................4,5 ECTS
Libros Sapienciais e Salmos..........................................4,5 ECTS
Sinópticos e Feitos dos Apóstolos ...............................7,5 ECTS
Liturxia .............................................................................6 ECTS
Misterio de Deus .............................................................6 ECTS
Antropoloxía Teolóxica Fundamental ...........................4,5 ECTS
Cristología ....................................................................7,5 ECTS
Teoloxía Moral Fundamental ...........................................6 ECTS
Historia da Igrexa Antigua ............................................4,5 ECTS
Historia da Igrexa Media ..............................................4,5 ECTS
Marioloxía ........................................................................3 ECTS
CURSO IV ..............................................................(66 ECTS)
Cartas Apostólicas ........................................................7,5 ECTS
Antropoloxía Teolóxica Especia.......................................6 ECTS
Eclesioloxía Fundamental .............................................4,5 ECTS
Eclesioloxía Especial........................................................6 ECTS
Patroloxía.........................................................................6 ECTS
Introducción ós Sacramentos ..........................................3 ECTS
Bautismo e Confirmación ................................................6 ECTS
Teología Moral da Persona..............................................6 ECTS
Teología Pastoral Fundamental .......................................6 ECTS
Historia da Igrexa Moderna..........................................4,5 ECTS
Dereito Canónico Fundamental ......................................6 ECTS
CURSO V ............................................................(61,5 ECTS)
Escritos de San Xoan ...................................................7,5 ECTS
Penitencia e Unción .........................................................6 ECTS
Eucaristía.......................................................................4,5 ECTS
Matrimonio ...................................................................4,5 ECTS
Orden e Ministerios ......................................................4,5 ECTS
Escatoloxía....................................................................4,5 ECTS
Teología Moral Social ......................................................6 ECTS
Teología Pastoral Especial (Catequética).........................6 ECTS
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Teología e Historia da Espiritualidade.............................3 ECTS
Historia da Igrexa Contemporánea .................................6 ECTS
Dereito Canónico Especial ..............................................6 ECTS
Cursiños (dous ó longo do quinquenio) ..................1,5 ECTS x2
Seminarios (dous ó longo do quinquenio)..................3 ECTS x2
1.2.- Reparto horario do crédito ECTS
Un crédito ECTS (European Credit Transfer System) corresponde a 25
horas, repartidas deste xeito: 10 horas estarán dedicadas ás clases nas aulas
(40%); outras 10 serán para o estudo do alumno (40%); 2 horas de tutorías
persoais (8%); outras 2 horas de tutorías grupais (8%); e finalmente 1 hora
para a revisión de exames (4%).
2.- Perfil de ingreso no Grao en Teoloxía
Os alumnos que ingresen neste Grao deben ser persoas que aspiran a unha
boa formación teolóxica, xeralmente con vistas ao desenvolvemento dun
servizo á Igrexa e á sociedade nas comunidades cristiás (parroquias,
seminarios, asociacións católicas), institucións de formación relixiosa, centros
de ensino medio e obras asistenciales da Igrexa que demandan un bo
coñecemento da Teoloxía católica e dos medios de información relixiosa.
De acordo co devandito, poden acceder á titulación todos os estudantes que
cumpran cos seguintes requisitos propios do perfil idóneo para un mellor
aprovechamiento dos estudos do Grao en Teoloxía:
1. Acreditación dos estudos necesarios para o acceso á Universidade.
2. Competencia lingüística suficiente en lingua española e galega, así como
coñecementos doutra lingua moderna.
3. Actitude reflexiva e espírito crítico.
4. Capacidade para o diálogo e apertura a outros modos de pensar e de vivir.
5. Disposición para o estudo e o traballo intelectual, xunto co desexo de
profundar nos contidos do misterio cristián.
3.- Perfil do egresado
Os estudantes que egresan no programa do Grao en Teoloxía deben
adquirir habilidades de carácter social, Teolóxico e pastoral. Así realizarán de
xeito adecuado os proxectos de evanxelización e educación na fe e o traballo
directo nas diversas tarefas do anuncio da mensaxe cristiá, formación relixiosa,
celebración da fe, obras asistenciais e tarefas de dirección e goberno na
Igrexa. Tamén deberán ter a preparación adecuada para seguir profundizando
no estudo da Teoloxía en Graos académicos superiores.
Na primeira etapa da carreira, os alumnos teñen que adquirir ampla
formación cultural, humanística e filosófica, iniciándose nas linguas clásicas e
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modernas e desenvolvendo capacidades de razonamento lóxico. No estudo
propiamente teolóxico do Grao, o egresado ten que adquirir coñecemento dos
grandes problemas do home, da actual situación histórico-relixiosa, do
misterio cristián revelado e vivido na tradición eclesial, das achegas dos
grandes pensadores e das correntes do saber teolóxico. Así mesmo, alcanzará
unha boa capacitación pará convivencia e o compromiso directo coa realidade
viva da Igrexa.
Ao término do Grao, o egresado terá que adquirir as seguintes habilidades:
1. Coñecemento das fontes bíblicas, patrísticas e maxisteriais da Igrexa.
2. Capacidade de aplicación destas fontes á realidade social e eclesial; e
capacidade de xestión pastoral, dirección da comunidade cristiá e animación
da súa celebración litúrgica.
3. Capacidade para levar adiante a Metodoloxía catequética e educativa en
comunidades parroquiais, centros educativos ou comunidades cristiás.
4. Espírito creativo para emprender actividades pastorais en novos contextos
socio-culturais.
5. Sentido de responsabilidade, capacidade de segredo profesional,
coherencia entre a súa vida persoal e a función eclesial que desenvolve.
6. Habilidades para a relación interpersonal, o traballo comunitario, o
acompañamento espiritual e o desenvolvemento de solucións de mediación
e orientación persoal e social.
7. Habilidades de índole humanística para promover en organizacións
eclesiales e civís un desenvolvemento humano integral, a igualdade de
oportunidades, unha cultura da paz e entendemento entre persoas, sociedades e
culturas nun mundo globalizado.
4.- Competencias do Grao en Teoloxía
4.1. Competencias xerais
1. Capacidade de organización e planificación do traballo intelectual, esforzo
e perseveranza para levalo a cabo.
2. Capacidade de análise e de síntese.
3. Capacidade de reflexión, razonamiento crítico e de discernimento entre o
esencial e o accesorio.
4. Claridade no pensamento e precisión na expresión falada e escrita.
5. Vontade de autoevaluación e compromiso coa calidade.
6. Capacidade de uso dos novos medios de comunicación.
7. Coñecemento das fontes de información sobre o cristianismo.
8. Capacidade de traballo en equipo e de integración en equipos
multidisciplinares.
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9. Recoñecemento da diversidad cultural.
10. Capacidade de adaptación ás novas situacións históricas e culturais.
11. Distinción e avaliación crítica dos factores que configuran a realidade
histórica.
12. Capacidade de comunicarse con persoas non expertas no relixioso e
actitude dialogante con todo o mundo alleo á fe e á Igrexa.
4.2. Competencias específicas
1. Vivo sentido de pertenencia e aprecio á tradición doctrinal e
espiritual católica e actitude clara de testemuño.
2. Visión sintética do misterio cristián na unidade do seu aspecto doctrinal,
celebrativo, de testemuño e caritativo.
3. Coñecemento dos grandes movementos da cultura e do pensamento, e
capacidade para relacionar con eles a Teoloxía cristiá.
4. Coñecemento preciso da Historia da salvación e da Sagrada Escritura
toda ela inspirada por Deus.
5. Coñecemento das correntes e figuras da Teoloxía cristiá e capacidade para
interpretar textos teolóxicos e maxisteriais da Igrexa no seu contexto histórico.
6. Precisión na formulación da fe da Igrexa e na exposición do razoamento
teolóxico.
7. Sensibilidade para a participación na celebración litúrgica da fe da Igrexa.
8. Criterio moral ben formado, para valorar desde a ética cristiá as
cuestións morais actuais e futuras.
9. Interese pola actualidade da vida da Igrexa no seu desenvolvemento
interno e na súa relación coa sociedade e a vontade de renovación eclesial.
10. Compromiso de servizo á sociedade dende a visión cristiá do home
e da Doutrina Social da Igrexa.
11. Sensibilidade ecuménica e coñecemento xeral do camiño das Igrexas
cara á unidade.
12. Coñecemento e valoración crítica da experiencia relixiosa do home
e das grandes relixións da humanidade.
5.- Exame Final de bacharelato en Teoloxía
A proba final de bacharelato en Teoloxía realízase na convocatoria ordinaria
en xuño de 2022, segundo data establecida pola UPSA, e na convocatoria
extraordinaria en xullo de 2022. Consta dunha proba escrita (cunha duración
máxima de tres horas) e outra oral (45 minutos) sobre un programa de 40 tese.
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6.- Idioma moderno
Os alumnos de Bacherelato en Teoloxía, antes do exame final, deberán
acreditar con certificado oficial (B1) o dominio dunha lingua moderna, de modo
que poidan entendela e utilizala para calquera consulta bibliográfica.
Os alumnos do Bienio, antes do exame de Licenciatura, deberán acreditar con
certificado oficial (B1) o dominio dunha segunda lingua moderna, de modo que
poidan entendela e utilizala para calquera consulta bibliográfica.
7.- Curso de Pastoral
Os alumnos seminaristas, ao terminar os cursos dos cinco anos do ciclo
institucional, completan a súa formación cunha serie de materias orientadas
á pastoral e á sínteses teolóxica. O curso consta das seguintes materias:
Pastoral Sectorial (3 cr.)
Homilética (3 cr.)
Liturxia Especial (3 cr.)
Acción Catequética (3 cr.)
Práctica Parroquial (3 cr.)
Ecumenismo (3 cr.)
Pastoral e acopañamento espiritual (3 cr.)
Dereito e administración parroquial (3 cr.)
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3. I.T.C.: BIENIO DE LICENCIATURA EN TEOLOXÍA
FUNDAMENTAL
1.- Introducción
O Instituto Teolóxico Compostelán, Centro Agregrado na Facultade de
Teoloxía da Universidade Pontificia de Salamanca, ofrece un plan de estudos de
carácter universitario que consta dun quinquenio de Teoloxía e un bienio de
Licenciatura en Teoloxía Fundamental e un curso pastoral.
Ao término do quinquenio, os alumnos que reúnan os requisitos esixidos
tanto eclesiástica coma civilmente, e unha vez superadas as probas
pertinentes, obteñen o bacharelato en Teoloxía, con validez civil de Licenciatura
en Ciencias Eclesiásticas. Os alumnos que aspiren ao ministerio ordenado
deberán facer un 6º ano.
O segundo ciclo, de Licenciatura en Teoloxía Fundamental, réxese pola
normativa propia da Facultade de Teoloxía da Universidade Pontificia de
Salamanca, con algúns aspectos específicos que caracterizan a este Centro, en
canto propio da Igrexa en Galicia.
O bienio de Licenciatura constitúe o segundo ciclo dos tres que
comprenden os estudos dunha Facultade de Teoloxía. Nel predomina a
investigación sobre a transmisión de novos contidos. Por iso céntrase nunha
memoria de Licenciatura (tesina), na que o candidato, baixo a dirección dun
profesor do ITC, dá proba da súa capacidade para a investigación teolóxica.
2.- Bienio de especialización en Teoloxía Fundamental
O ciclo de Licenciatura é un ciclo de especialización. Nel ofrécese unha
investigación e unha profundización nas materias da sección de Teoloxía
Fundamental que se especificará cada curso nunha programación concreta. Ao
longo deste ciclo, os alumnos se ejercitan con maior intensidade e esixencia
metodológica en cuestións selectas de Teoloxía Fundamental e, sobre todo, na
práctica da investigación das disciplinas que comprende esta especialidade.
Esta sección ofrece unha profundización nas cuestións que se refiren á
Teoloxía Fundamental por medio de cursos monográficos e seminarios.
Xunto aos cursos articulados en torno aos contidos específicos da
Teoloxía Fundamental engádense outros que poidan completar a formación
dos alumnos.
O alumno deberá completar nos dous anos un total de 60 créditos.
Nun curso poderanse facer como máximo 40 créditos dos esixidos para o
currículum total. No conxunto dos catro semestres pódense facer máis créditos
dos necesarios. Neste caso, teranse en conta aqueles que teñan as cualificacións
máis altas ata completar os 60 créditos esixidos.
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Os criterios tidos en conta á hora de programar os respectivos cursos do
bienio, foron os seguintes:
3 Que se valoren aspectos especiais da Teoloxía Fundamental que
non sexan suficientemente tratados no ciclo Institucional.
3 Entre os campos específicos da Teoloxía Fundamental inclúense especialmente
a historia e formación da Teoloxía cristiá, así como cuestións fronterizas e de diálogo
entre a fe e as outras ciencias, buscando a síntese doctrinal á luz da Tradición, a
postura actual do Maxisterio e as diversas posturas teolóxicas. Propóñense, ademais,
cursos doutras áreas que complementen a formación da especialidade, cunha
particular atención ao tema xacobeo.
3 O Centro dedicará unha seria atención ao seguimento do alumno no seu
traballo de investigación ou tesina.
3 Poñer especial énfasis en que os temas da tesina aborden cuestións
verdaderamente sintéticas dos problemas teolóxicos, e non aspectos parciais
que só tanxencialmente aproxímanse ao núcleo da fe cristiá.
3 O tema da tesina, cun breve esquema, ten que ser aprobado, a proposta
do Director da mesma, polo Director do Instituto Teolóxico Compostelán e polo
Decano da Facultade de Teoloxía da UPSA, antes de finalizar o primeiro
semestre do bienio.
3 A oferta dos cursos teñen que realizala os profesores actuais, á vez que
se fai unha programación na que poidan incorporarse persoas doutros
Centros ou Facultades.
3 O ciclo de Licenciatura desenvolverase de modo cíclico en catro
semestres, ao longo dun bienio, podendo iniciarse este encalquera dos
semestres. Neste proxecto do plan de estudos faise unha primeira oferta de
cursos que ciclicamente deberán estar presentes no bienio de especialización.
Con todo en cada curso académico ofreceranse novos cursos acordes coas
necesidades propias do bienio en Teoloxía Fundamental.
Poden matricularse nos cursos de Bienio:
n Os alumnos que cursaron o Grao en Teoloxía completo, que estean
en posesión do título de bacharelato en Teoloxía e sexan admitidos
polo Sr. Director.
n Os alumnos procedentes de Seminarios e Centros Relixiosos, que
finalicen os estudos teolóxicos e aproben o bacharelato en Teoloxía, de
acordo coa normativa establecida.
3 Para matricularse como alumno oficial nos cursos de licenciatura é
necesario ter unha cualificación superior a 6,50 na media final do Grao ou
bacharelato en Teoloxía. En casos dubidosos decide o Director, oído o parecer
da Xunta de Goberno.
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3 Para cumprimentar os créditos de cada curso, os alumnos do Bienio poden
elixir, cos máximos e mínimos sinalados no conxunto de todos os cursos
ofertados no Plan de Estudos segundo a orde seguinte:
l
Cursos específicos do Bienio de Teoloxía Fundamental, incluído o Curso de
Investigación baixo a dirección dun Profesor. Neste caso, co VºBº do Director, o
profesor sinalará os cursos e traballos correspondentes.
l
Cursos opcionales, incluídos os cursos ofertados polo Instituto Teolóxico
Compostelán nas súas diversas seccións.
l Seminarios, preferentemente o que imparta o profesor que lle dirixe o traballo
de investigación dentro do máximo de alumnos sinalado no sexenio institucional.
Quen nos dous anos de Bienio non consiga aprobar os 60 créditos
esixidos, deberá matricularse de novo un terceiro ano, facéndoo en réxime
de matrícula oficial de créditos soltos (entre 1 e 14 créditos), abonando os
dereitos de matrícula máis o prezo que resulte de multiplicar o número de
créditos en que se matricula polo prezo dun crédito solto.
Ademáis de ter aprobados os 60 créditos é necesario presentar o proxecto de
Memoria de Licenciatura o remate do primeiro cuatrimestre do primeiro ano do
Bienio. Así mesmo, ten que presentarse a memoria de Licenciatura asinada polo
profesor director na Secretaría do Centro, nos prazos determinados, de forma que
o tribunal teña polo menos un mes para a súa lectura. Deben entregarse cinco
exemplares encuadernados da tesina na Secretaría do ITC: 1 para o director da
mesma e 1 para o censor, 2 para enviar á UPSA, 1 para a Secretaría do ITC. Deberá
axustarse ás normas metodolóxicas do ITC e da UPSA. O tribunal pode rechazar
una tesina xa presentada por non axustarse en contido ou metodoloxía ó exisido.
A defensa da tesina consistirá nun exame sobre a mesma e un programa de
10 temas seleccionados polo alumno e o seu director. O programa será
aprobado pola Xunta de Goberno, co VºBº do Decano da Facultade de
Teoloxía da UPSA.
Segundo a normativa aprobada polo Consello de Facultade de Teoloxía
da UPSA, aplicable ao noso Centro, a avaliación da cualificación final
farase como segue:
Asignaturas e Seminarios
30%
Tesina de Licenciatura
50%
Defensa da Tesina
20%
3.- Idioma moderno
Os alumnos do Bienio, antes do exame de Licenciatura, deberán acreditar con
certificado oficial (B1) o dominio de dúas linguas modernas, de modo que poidan
entendelas e utilizalas para calquera consulta bibliográfica.
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4. I.T.C.: Título on-line de Experto en “El hecho
Jacobeo: Espiritualidad, patrimonio y turismo”
1.- Presentación
Teniendo en cuenta la importancia de la peregrinación a Santiago, nacida
en la Iglesia y conservada por ella, y a la vista de la nueva valoración y relevancia
que está adquiriendo en los últimos años tanto en el interior de la comunidad
eclesial como en el ámbito de la sociedad civil, el ITC, bajo el patrocinio de la
UPSA, quiere ayudar a una adecuada comprensión de esta realidad. Se pretende,
pues, ofrecer un conocimiento y medios adecuados para conservar y relanzar este
fenómeno en el ámbito de la espiritualidad, del patrimonio y del turismo.
2.- Titulación
Título propio de Experto en Hecho Jacobeo, Espiritualidad, Patrimonio
y Turismo
3.- Objetivo
El objetivo de este programa es ofrecer unos estudios de carácter
interdisciplinar y de nivel universitario sobre el pujante fenómeno jacobeo,
proporcionando una formación específica necesaria para acercarse a los
aspectos de la histoira y peregrinación jacobea, tanto con una finalidad
académica como profesional.
4.- Destinatarios
Los destinatarios de este título son alumnos universitarios (especialmente
de Historia del Arte, Humanidades, Ciencias Religiosas), responsables y
empleados de turismo en instituciones oficiales o privadas, guías de arte y
restauradores, responsables de la conservación del patromino y de la promoción
cultural.
5.- Dirección y coordinación
Prof. Dr. D. José Antonio Castro Lodeiro
Prof. Dr. D. José Andrés Fernández Farto
Profa. Lic. Dña. Eugenia Muñoz Fernández
6.- Programa
El título se organiza siguiendo una estructura en cuatro módulos. Su
valor total es de 30 créditos ECTS. El plan general se organiza en 13
asignaturas de carácter obligatorio, una de contenido práctico y el trabajo
fin de experto. Los créditos del trabajo final se enmarcan en la última parte del
curso, una vez que el alumno ha adquirido las competencias básicas que
permiten el cumplimiento de los objetivos propios de los tres créditos ECTS
de dicho trabajo final.
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Módulo 1: Espiritualidad (8 ECTS)
Asignatura
Antropología y Fenomenología de la peregrinación cristiana
Historia de la peregrinación jacobea
Espiritualidad de la peregrinación cristiana
Liturgia jacobea

ECTS
2
1,5
3
1,5

Módulo 2: Patrimonio (8 ECTS)
Historia del hecho jacobeo
Arte e iconografías jacobeas
La ciudad jacobea: historia, urbanismo y arqueología
Legislación y protección del patrimonio

3
2
1,5
1,5

Módulo 3: Turismo cultural (8 ECTS)
Ciudades patrimonio de la humanidad: turismo y
sostenibilidad
Comunicar el valor del patrimonio: técnicas y habilidades
Cómo diseñar una ruta
Acogida y acompañamiento del peregrino
Caminos de Santiago y Antropología

1,5
2
1,5
1,5
1,5

Módulo 4: Contenidos prácticos (3 ECTS)
Visita analítica a la Catedral de Santiago
Visita al Archivo Diocesano y al Archivo de la Catedral
Visita a las excavaciones arqueológicas de la Catedral de Santiago
Itinerario histórico-cultural por la ciudad de Santiago
Visita al Museo de las Peregrinaciones
Trabajo Fin de Experto (3 ECTS)
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7.- Metodología
El título seguirá una metodología totalmente on-line. La docencia se
impartirá utilizando el campus virtual del Instituto. Las clases se grabarán
mediante la plataforma GoogleMeet para que el alumno pueda visionarlas
cuando quiera.
En la modalidad on-line 1 crédito ECTS equivale a:
- 3 horas de presencia en el aula virtual
- 2 horas de tutorización y seguimiento.
Cada profesor establecerá una serie de actividades proporcionales a la
carga de créditos de su asignatura como por ejemplo un cuestionario de
preguntas de desarrollo breve sobre los temas de la asignatura, realización de
resúmenes o esquemas sobre las lecturas de fuentes bibliográficas, ejercicios
de aplicación, un foro...
Durante las semanas que está activo cada curso, el profesor estará
disponible para atender las consultas y dudas de los alumnos.
8.- Trabajo Fin de Experto
El Trabajo Fin de Experto (TFE) tiene asignados 3 créditos. El estudiante
propondrá el tema y el tutor escogido a la Dirección mediante un formulario
de inscripción.
Los alumnos podrán escoger al Profesor que deseen, pero la Dirección
se reserva la confirmación del profesor escogido en función de la idoneidad
y de una distribución adecuada.
Las tutorías del profesor con el alumno se desarrollarán sobre todo en
tutorías individuales, porque se trata de la atención más personalizada y permite
el intercambio de información, conocimiento y experiencias.
9.- Inscripción y matrícula
Del 15 de junio al 17 de septiembre del 2021

secretariatex@itcdesantiago.org
10.- Duración del Título de Experto
Del 27 de septiembre de 2021 al 24 de mayo del 2022
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ITC: HORARIOS

1. HORARIO XERAL
De luns a venres de 10:00 – 13:00 horas
Tlf. 981 58 62 77 o e-mail: secretarioitc@itcdesantiago.org
2. HORARIOS LECTIVOS
CICLO INSTITUCIONAL
(Bacharelato en Teoloxía)
luns a venres de 9:00-10:45 horas e de 11:15-14:00 horas.
LICENCIATURA EN TEOLOXÍA
FUNDAMENTAL
luns a mércores de 9:00-10:45 horas e de 11:15-14:00 horas.
CURSOS DE TEOLOXÍA PARA SACERDOTES
(Formación Permanente do Clero)
mércores de 10:20-11:30 horas e de 12:00-13:00 horas.
(Ver calendario propio)
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CICLO INSTITUCIONAL (Bacharelato en Teoloxía)
Primeiro semestre 2021-22

Bacharelato en Teoloxía
Segundo Semestre 2021-22
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LICENCIATURA EN TEOLOXÍA FUNDAMENTAL
Primeiro semestre 2021-22

Segundo semestre 2021-22
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CURSO DE PASTORAL
Primeiro semestre 2021-22

Segundo semestre 2021-22

LINGUAS DO ORIENTE BÍBLICO
O Instituto Teolóxico Compostelán ofrece cursos de diversas linguas do
Oriente bíblico. Para os alumnos oficiais do ITC contan como un cursiño.
Para aqueles que non sexan alumnos oficiais do ITC, o importe da matrícula
de cada curso é 125 €.
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Calendario de exames
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CURSOS DE TEOLOXÍA PARA SACERDOTES
Coordinador do curso: Prof. D. Ricardo Vázquez Freire
Os cursos teñen lugar de outubro a maio, os mércores lectivos en dous
sesións: de 10:20 a 11:30, e de 12:00 a 13:00. A matrícula está aberta ata
comenzar o curso, e o importe é de 125€. Rematado o curso expídese un
diploma acreditativo de segui-las clases se a asistencia foi regular.
Recórdase que o calendario académico é o mesmo do ITC. Do mércores
23 de decembro ó 10 de xaneiro non é lectivo, nin a Semana de Cinza
(mércores 2 de MARZO) nin a Semana Santa e a seguinte, Octava de Pascua.
PROGRAMACIÓN 2021-2022
O presente curso estará distribuido en 5 bloques de contido. Ditos bloques
desenrolaranse ó longo de todo o ano académico segundo a disponibilidade
dos poñentes:
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(O CALENDARIO DEFINITIVO ENTREGARASE ÓS ASISTENTES
NO MOMENTO DA INSCRIPCIÓN)
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INSTITUTO SUPERIOR COMPOSTELÁN
DE CIENCIAS RELIXIOSAS

Precedentes históricos
Como froito do Concilio Ecuménico Vaticano II e os moitos documentos
da Igrexa, tanto de finais do século XX coma dos comezos deste novo
milenio, motivados polos cambios tan vertixinosos que ten experimentado
a nosa sociedade tanto no eido social como intraeclesial, a Igrexa en Galicia
sentiu a necesidade de anovar a súa faciana para respostar mellor aos retos
da nova evanxelización. De ahí que, tralo Concilio Pastoral de Galicia,
experiencia de fe na que se viron implicados tanto os pastores como os
fieis laicos, co fin de responder ás súas necesidades e iluminalos coas
ensinanzas do Concilio Vaticano II, viuse a necesidade de crear unha
institución académica que formara, axeitadamente, aos fieis leigos e
relixiosos, de xeito que así se poidese enriquecer e afortalar a súa
experiencia cristiá e vocacional, fosen quen de dar razón da súa propia fe,
se implicasen máis activamente no apostolado e así poder colaborar, de
xeito máis eficaz, cos ministros ordenados.
Fundación do ISCCR
O Excmo. e Rvdmo. Sr. Dr. D. Julián Barrio Barrio, Arcebispo de Santiago
e Metropolitano da Provincia Eclesiástica de Santiago de Compostela,
para satisfacer estas necesidades pastorais, axudado polos seus máis
estreitos colaboradores, solicitou a creación do Instituto Superior
Compostelán de Ciencias Relixiosas (ISCCR), acolléndose a os documentos
emanados pola Congregación para aa Educación Católica: Nota ilustrativa
do 10 de abril de 1986 e a Normativa per l´Istituto de Scienze Religiose
do 12 de maio de 1987.
Con data do 24 de xuño de 1996, D. Julián Barrio Barrio, Arcebispo de
Santiago de Compostela, solicitou o mecenado da Facultade de Teoloxía
da Universidade Pontificia de Salamanca (UPSA) para crear en Compostela un
Instituto Superior de Ciencias Relixiosas. O Consello desta Facultade de
Teoloxía aprobou o vencello do ISCCR á devandita Facultade o día 24 de
outubro de 1996. Obtido este patrocinio da Facultade de Teoloxía da
UPSA pasouse a documentación á Xunta Plenaria de Goberno da
Universidade Pontificia que, tralos correspondentes informes, deu o visto
bó en xuño de 1998.
O día 30 de setembro de 1999 o Excmo. e Rvdmo. Sr. D. Julián
Barrio Barrio asinou o Decreto de Creación do Instituto Superior
Compostelán de Ciencias Relixiosas. Trasladada toda a documentación
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á Xunta Plenaria da UPSA, ésta deu a súa aprobación o 17 de novembro
de 1999. O Reitor Magnífico da UPSA elevou a proposta á Subcomisión
Episcopal de Universidades da Conferencia Episcopal Española (CEE)
para a súa aprobación definitiva. A Comisión Permanente da CEE, na
sesión do 18 de febreiro de 2000, deu o nihil obstat para que se puidera
solicitar a correspondente aprobación da Santa Sé.
Con data do 22 de febreiro do mesmo ano, o Reitor Magnífico da
UPSA elevou á Congregación Romana correspondente a súa petición
de aprobación do Instituto Superior Compostelán de Ciencias Relixiosas
de Santiago de Compostela, co correspondiente mecenado da Facultade
de Teoloxía da UPSA. O día 18 de marzo de 2000 o Cardeal Zenón
Grocholewski, Prefecto da Congregación para a Educación Católica, e José
Pittau, Secretario da mesma, asinaron o decreto de aprobación definitiva
do Instituto Superior Compostelán de Ciencias Relixiosas.
Coa autorización do Decano da Facultade de Teoloxía da UPSA, este
Instituto iniciou a súa actividade académica no curso 1999-2000. No curso
2000-2001 as clases impartironse en Santiago e en A Coruña. A creación
do Aula de A Coruña do ISCCR foi unha realidade peculiar deste instituto
dende o primeiro momento da súa creación. Mediante un Convenio
asinado entre a Dirección do ISCCR e a Dirección da Fundación Hogar de
Santa Margarita de A Coruña, coa aprobación do Arcebispo de Santiago
e coa aprobación do Decanato da Facultade de Teoloxía da UPSA, a
Fundación Hogar de Sta. Margarita comprometeuse a pór a infraestructura
precisa para poder ofertar naquela cidade o primeiro ciclo de Ciencias
Relixiosas. Deste xeito comezou o Aula de A Coruña no curso 2000/01.
Ao longo destes once anos o ISCCR estivo desenvolvendo o seu labor,
do que se beneficia a Igrexa Particular de Santiago de Compostela ao
ofrecérselle o cauce académico preciso, non só para a formación do
laicado, senón a preparación necesaria dos docentes da formación relixiosa
nos ciclos académicos de Primaria, Secundaria e Bacharelato; así como a
capacitación intelectual precisa para o desenvolvimento dalgúns
ministerios eclesiais creados polo Sr. Arcebispo.
Na actualidade, coa asunción do “Proceso de Bolonia” por parte da
Igrexa Católica, realizouse un estudo, coa consiguiente revisión do
funcionamento e a adecuación dos ISCR; o noso Centro non foi alleo
a isto. De feito, ao longo destes últimos dous anos vense realizando
unha serie de acción encaminadas á optimización do mesmo, de xeito
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especial na preparación e titulación do profesorado, así como nunha
aposta decidida polos medios telemáticos, de xeito especial a creación
dunha web do ISCCR así como do funcionamento dun campus virtual
que serve de subsidio – na actualidade imprescindible – para o
exercicio dos labores docentes e a rápida e efectiva relación entre os
alumnos e os profesores.
A Instrucción sobre os Institutos Superiores de Ciencias Relixiosas,
publicada o 28 de xuño de 2008 pola Congregación para a Educación
Católica, obrigou a realizar un esforzo de adecuación nunha serie de
aspectos organizativos, así como á renovación dos Estatutos do ISCCR.
Refundación do ISCCR
Tras un longo e laborioso proceso de “refundación” do ISCCR, con
data 22 de maio de 2011, a Congregatio de Institutione Catolica (De
Seminariis atque Studiorum Institutis), aprobou durante un quinquenio o
Instituto Superior Compostelán Ciencias Relixiosas na cidade de
Compostela, no que se impartía o primeiro e segundo ciclo de Ciencias
Relixiosas. Aprobáronse uns novos Estatutos do ISCCR e o Plan de
Estudos, que constaba de Bacharelato en Ciencias Relixiosas (ao remate
do 4º Curso) e Licenciatura na especialidade de Ciencias da Relixión e
Estudos Xacobeos (ao remate do 5º Curso).
A desaparición do Instituto Superior de Ciencias Relixiosas a distancia
“San Agustín”, supuxo para algún Centros teolóxicos da Provincia
Eclesiástica de Santiago unha situación nova. Isto supuxo, na práctica, a
desaparición dun modelo de Extensión, que aseguraba a necesaria
autonomía pedagóxica e administrativa. Ante a petición do Bispo
diocesano de Ourense, o Excmo. e Rvdmo. Sr. D. José Leonardo Lemos
Montanet, de crear unha Sección do ISCCR na Diócese de Ourense,
procedeuse a modificar algún artigos dos Estatutos do noso Instituto para
adecualos a esa nova realidade. Por este motivo, co fin de poder ofrecer
no futuro esta Institución académica a outras dióceses, habiendo obtido
o placet por parte do Moderador do ISCCR, o Excmo. e Rvdmo. Sr. D.
Julián Barrio Barrio, procedeuse a elevar ao Excmo. e Rvdmo. Gran
Chanceler da Pontificia Universidade de Salamanca – tal como se recolle
na Instrucción, art. 7 - por medio do Decanato da Facultade de
Teoloxía, a documentación solicitada co fin de que se renovasen os
Estatutos e o ISCCR puidera realizar unha verdadeira pastoral da
intelixencia ao servizo do Pobo de Deus que peregrina nestas terras.
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Renovación do ISCCR
Ao remate do quinquenio da última aprobación do ISCCR, procedeuse
a darlle pulo á renovación do Patrocinio da Facultade de Teoloxía da
Universidade Pontificia de Salamanca. Tras varias xestións realizadas polo
Equipo de Goberno do ISCCR, o día 26 de setembro de 2016, o Cardeal
Giuseppe Versaldi, Prefecto da Congregación para a Educación Católica,
e Angelo Vincenzo Zani, Secretario da mesma, asinaron o decreto de
renovación do Instituto Superior Compostelán de Ciencias Relixiosas
permitíndolle ofertar graos académicos de “Baccalaureatus” e de
“Licentiae Scientiarum Religiosarum” nos seus respectivos currículos
trienal e quinquenal, supervisados pola Facultade Patrocinadora. Tamén
nesta mesma data foron aprobados os vixentes Estatutos e o Novo Plan
de Estudos para un período de cinco anos.
Nas actuáis circunstancias espirituais e culturais, perante os novos
problemas e desafíos que hoxe se lle presentan á Igrexa na súa misión
evanxelizadora, o Instituto desexa seguir ofrecendo a súa contribución
específica: unha formación teolóxica e pastoral rigorosa.
Neste senso, ofrece a oportunidade de adquirir unha preparación e
formación específica e cualificada para o desenvolvimento de labores
eclesiais como a transmisión da fe e a educación nela, a catequese, o
ensino da relixión católica, a animación litúrxica, a renovación das
comunidades cristiás, o servizo da caridade e as actividades apostólicas
en xeral. De aí que o Instituto sega a ter como finalidade específica
proporcionar unha formación teolóxica e pastoral de rango universitario
a quenes estean chamados a realizar diversos oficios e responsabilidades
na misión pastoral da Igrexa. Ademáis, ofrece a posibilidade de
profundizar na mensaxe cristiá e de prepararse axeitadamente para
dar razón da fe no diálogo coa cultura e o contexto actual.
Polo tanto, son destinatarios do Instituto os candidatos ao
diaconado permanente, relixiosos non cregos e relixiosas, os laicos que
se sintan chamados a seren profesores de relixión e moral católica na
escola, catequistas, educadores da fe, membros de Confrarías e
Irmandades e demáis axentes de pastoral; así como os estudantes
universitarios ou calquera que estea interesado no fenómeno relixioso.
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O primeiro ciclo de estudos, que permite obtener o título de Bachiller
en Ciencias Relixiosas, destínase a proporcionar aos alumnos unha
formación sistemática e unha visión de conxunto das materias filosóficas e
teolóxicas fundamentais. A súa duración é de tres anos (180 ECTS).
O segundo ciclo, de dous años (120 ECTS), permite obter o título de
Licenciado en Ciencias Relixiosas, e xira en torno a materias específicas
do ámbito da especialidade de Cultura Actual e Evanxelización.
Renovación do patrocinio da UPSA
No mes de xuño de 2021 e transcorridos os cinco anos de vixencia do
anterior patrocinio, o Exmo. e Rvdo. Arzobispo de Santiago de Compostela,
mons. Julián Barrio Barrio, como Moderador e representante lexítimo do
ISCCR, solicitáballe ao Grande Chanceler da Universidade Pontificia de
Salamanca que iniciase, perante as autoridades académicas e eclesiais
correspondentes, o proceso e os trámites precisos que lle permitisen á
Facultade de Teoloxía da Universidade Pontificia de Salamanca seguir co
patrocinio sobre o ISCCR tal e como sucedeu nos últimos dezasete anos.
Solicitude que foi atendida positivamente, polo que a Congregación para
a Educación Católica renova o patrocinio para os vindeiros cinco anos.
Autoridades e órganos de gobierno
Órgano Directivo
Moderador do I.S.C. de Ciencias Relixiosas Excmo. e Rvdmo.
Sr. D. Julián Barrio Barrio, Arcebispo de Santiago de Compostela
Director do I.S.C. de Ciencias Relixiosas
Prof. D. Miguel López Varela
Secretario
Prof. D. Antonio Gutiérrez González
Coordenador DECA:
Prof. D. Rafael Casás Salgado
Administrador
D. Manuel Silva Vaamonde
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Secretaría
Secretaría na Sede de Santiago:

Instituto Superior Compostelán de Ciencias Relixiosas
Praza da Inmaculada 5. 15704 Santiago de Compostela
Tfno: 981 586 277 – Fax: 981 589 916
e-mail: secretariocr@itcdesantiago.orgHorario:
Mañás: de luns a venres de 09:00 a 13:00h. Tardes: de martes a
venres de 18:00 a 20:00h. Administrativa: María José Rocha Almeida
Secretaría na Aula de A Coruña:
Fundación “Hogar de Santa Margarita” Valle Inclán 1.
15011 A Coruña
Tfno: 981 148 493 – Fax: 981 252 141
e-mail: cetepfsm@mundo-r.com
Horario: martes e mércores (19:30 a 22:00 horas)
Administrativa: Matucha Cal Freire
Extensión de Aula-Ourense:
Director: Ilmo. Sr. D. Alejo Manuel Diz Franco
Centro de Ciencias Relixiosas san Martín
c/ Maestro Vide 2. 32004 Ourense
Tfno: 988 370 140
cienciasreligiosas@obispadodeourense.com
iitdorense@iitdistancia.org
Horario: Xoves non festivos (18:00 a 20:00 horas)
En xullo e agosto o centro está pechado
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Profesores estables

BUIDE DEL REAL, Francisco (Dr.) fbuide@itcdesantiago.org
Profesor de Historia da Igrexa (Idade Moderna e Contemporánea).
Tfno. 981 586 277
CASTRO LODEIRO, José Antonio (Dr.) jacastro@itcdesantiago.org
Profesor de Introducción á Sagrada Escritura; Pentateuco-Históricos;
Oriente Bíblico.
Tfno. 981 586 277
FERNÁNDEZ FARTO, Andrés (Dr.)
afarto@itcdesantiago.org
Profesor de Patroloxía; Sacramentos I: Introducción Xeral, Bautismo
e Confirmación; Antropoloxía Filosófica; Fenomenoloxía e Metafísica
Tfno. 981 586 277
LÓPEZ VARELA, Miguel (Dr.) Miguel López Varela
miguellopezvarela.compostela@gmail.com
Profesor de Catequética Fundamental; Acción Catequética; Síntese
Teolóxica.
(de la) MATA MERAYO, Miguel (Lic.) mmata@itcdesantiago.org
Profesor de Psicoloxía Relixiosa,
Acompañamento Espiritual; Pedagoxía e Didáctica ERE; e Teoloxía
Pastoral.
Tfno. 981 581 600
MÉNDEZ FERNÁNDEZ, Benito (Dr.)
bmendez@itcdesantiago.org Profesor de Eclesioloxía Dogmática;
Teodicea; e Revelación e Fe.
Tfno. 981 356 897 y 653 649 181
NOVO CID-FUENTES, Alfonso (Dr.)
anovo@itcdesantiago.org
Profesor de Antropoloxía Teolóxica e Cristoloxía.
Tfno 981 586 277
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Claustro de Profesores

2. CLAUSTRO DE PROFESORES

RODRÍGUEZ CÉSAR, Gonzalo (Dr.)
grodriguez@itcdeantiago.org
Profesor de Ética, Moral Fundamental, Moral Personal, Moral Social
y Ecoloxía y Cristianismo.
Tfno. 981 586 277
SUÁREZ GONDAR, Víctor (Dr.)
victorgondar@itcdesantiago.org
Profesor de Dereito Canónico.
Tfno. 981 586 277
TEMPERÁN VILLAVERDE, Elisardo (Dr.)
etemperan@itcdesantiago.org
Profesor de Metodología; Sacramentos III e Liturxia.
Tfno. 981 572 300

Profesores non estables
ABALDE GONZÁLEZ, María Teresa (Lic.)
tabaldeg@gmail.com
Profesora de Cinema, Teoloxía e Educación
CASÁS SALGADO, Rafael (Lic.)
rafasanantonio@gmail.com
Profesor de Teoloxía do Laicado, Educación en Valores;
Confesións Cristiás e Ecumenismo.
Tfno. 981 148 493
CASTRO MIRAMONTES, Francisco (Lic.)
pacocastro7@hotmail.com
Profesor de Teoloxía da Vida Relixiosa e Teoloxía da
Vida Consagrada.
Tfno. 636 277 625
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MANUEL (Lic.)
manolito@edu.xunta.es.
Profesor de TICs no Ensino.
Tfno: 630 820 110
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GONZÁLEZ SUÁREZ, Rocío (Lic.)
rociogonzalez712@gmail.com
Profesora de Pedagoxía da Relixión
Tfno. 677 711 423.
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, Antonio (Lic.)
alascasta@gmail.com
Profesor de Igrexa e Medios de Comunicación, Matrimonio e
Síntese Teolóxica.
Tfno. 679 220 788
LÓPEZ CAMPO, María Soedade (Lic.)
Profesora de Moral da persoa
LORENZO REY, Álvaro (Lic.)
alvarolorenzorey@gmail.com
Profesor de Bioética, Pedagoxía e Didáctica.
MARTÍNEZ DÍAZ, Roberto (Lic.)
rmartinez@itcdesantiago.org
Profesor de Revelación e Fe; Teoloxía Fundamental e
Ecumenismo e Confesións Cristiás.
Tfno. 981 586 277
MARTÍNEZ PRIETO, Francisco Javier (Dr)
fjmpviveiro@hotmail.com
Profesor de Novo Testamento.
MENDUIÑA SANTOMÉ, Antonio (Dr.)
tonimendu@hotmail.com
Profesor de Corpus Xoánico e Cartas Católicas.
Tfno: 679 885 661
MIRAMONTES SEIJAS, CARLOS.
Karlosdm1212@gmail.com
Profesor de Moral.
MUÑOZ FERNÁNDEZ, María Eugenia (Lic.)
emunoz@roteiros.org
Profesora de Exipcio Xeroglífico e Experiencia Relixiosa no Oriente
Antigo.
Tfno. 656 473 338
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NOVO BAAMONDE, Rocío (Lic.)
rnovobaamonde@yahoo.es
Profesora de Teoloxía Espiritual e Marioloxía
NOYA VARELA, Fátima (Lic.)
fatima.noyavarela@gmail.com
Profesora de Animación Bíblica da Pastoral e a Catequese.
Tfno: 691 943 950
RUIZ ROCA, LAURA (Lic.).
Laura.ruiz.440@gmail.com. Profesora de Didáctica da ERE.
Tfno. 651 512 472
SANJURJO OTERO, Ricardo (Lic.)
centoloman@gmail.com
Profesor de Sinópticos e Feitos dos Apóstoles, Cartas Paulinas e
Evanxeo de Xoán.
Tfno. 645 505 380
VARELA GARCÍA, Marta (Lic.)
marvagar@gmail.com
Profesora de Historia da Filosofía (Antiga e Media), Ética, Metafísica
e Lóxica e Teoría do Coñecemento.
Tfno. 635 831 868
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3.1.1. Bachiller
Plan de Estudos

O Bachiller en Ciencias Relixiosas está constituido por 180 ECTS,
a cursar nun trienio.
Curso Primeiro
Curso Segundo
Curso Terceiro
Cursos de libre elección
Proba final (Traballo final escrito e exame de síntese)
CURSO PRIMEIRO

52,5 ECTS
57 ECTS
55,5 ECTS
3 ECTS
12 ECTS
ECTS

Historia da Filosofía I: Antiga e Media
Historia da Filosofía II: Moderna e Contemporánea
Metafísica, Lóxica e Teoría do Coñecemento
Teodicea
Filosofía e Fenomenoloxía da Relixión
Antropoloxía Filosófica
Ética
Teoloxía Fundamental
Introducción á Sagrada Escritura
Antigo Testamento I: Pentateuco – Históricos
Pedagoxía da Relixión I
Didáctica da ERE I: Infantil e Primaria
Seminario de Metodoloxía de Estudo e Investigación

3
3
6
3
4,5
3
3
4,5
4,5
3
4,5
4,5
3

Seminario Curso de Actualización Teolóxico-Pastoral
Seminario Biblia, Historia e Relixións

1’5
1’5

Totais

52,5
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Estudos e titulacións - Ciencias Relixiosas

3. ESTUDOS E TITULACIÓNS
3.1 Ciencias Relixiosas

CURSO SEGUNDO
Antigo Testamento II: Proféticos e Sapienciais
Novo Testamento I: Sinópticos e Feitos
Novo Testamento II: Corpus Paulino
Moral Fundamental
Deus, Un e Trino
Cristoloxía
Antropoloxía Teolóxica
Introducción aos Sacramentos
Sacramentos I:Bautismo – Confirmación – Primeira Eucaristía
Eucaristía
Historia da Igrexa: Antiga e Media
Teoloxía Espiritual
Pedagoxía da Relixión II
Totais
CURSO TERCEIRO
Novo Testamento II:Corpus Xoánico e Cartas Católicas
Eclesioloxía
Marioloxía
Sacramentos II: Matrimonio – Orden
Sacramentos II: Penitencia – Unción
Moral da Persoa
Moral Social e Doutrina Social da Igrexa
Historia da Igrexa II: Moderna e Contemporánea
Escatoloxía
Liturxia
Dereito Canónico
Patroloxía
Didáctica da ERE II: Secundaria
Síntese Teolóxica
Totais
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ECTS
4,5
4,5
4,5
4,5
6
6
6
3
3
3
4,5
3
4,5
57
ECTS
4,5
6
3
3
3
4,5
4,5
4,5
3
3
3
4,5
4,5
4,5
55,5

Admisión e matrícula
A admisión no ISCCR solicítase co impreso correspondente, que
aparece na páxina web do Centro e que tamén facilita a Secretaría do
Instituto. Estes impresos deben ser debidamente cubertos e deben
entregarse coa certificación académica detallada dos siguientes estudos:
Acreditación de ter superado as probas para o acceso á Universidade
(«Selectividade») ou tener aprobado o Curso de Acceso á Universidade para
maiores de 25 anos ou doutro título que permita o acceso á Universidade
(por exemplo o Título de Formación Profesional de Grao Superior).
En caso de provir dun país extranxeiro será necesario tela titulación
que nese mesmo país esixan para o acceso á súa Universidade e a súa
correspondente credencial emitida polo Ministerio de Educación en
España. En caso contrario, só se poderán cursar estudos de Teoloxía sen
obter o título eclesiástico á súa conclusión.
Taxas académicas
Curso completo ……..............................................................900 €
Primeiro semestre ...................................................................450 €
Segundo semestre...................................................................450 €
Asignaturas soltas …......................................60 € + 15 € por ECTS
Exame extraordinario...............................................................110 €
Exame de Bacharelato.............................................................260 €
Exame de Licenciatura.............................................................260 €
Convalidacións (cada curso) ......................................................60 €
Convalidacións (cada asignatura) ..............................................15 €
Certificados (cada curso)............................................................15 €
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Certificación de estar matriculado...............................................5 €
Compulsa de certificados académicos (cada curso)....................5 €
Compulsa de documentos alleos ao Centro ..............................5 €
Certificado de asignaturas de libre configuración......................5 €
Expedición postal de certificados (territorio nacional) ..............3 €
O alumno que se incorpore ao curso académico no segundo
semestre deberá engadir ás taxas ordinarias un suplemento de 60 €
por apertura de expediente.
Recoñecemento e convalidación de créditos
O ISCCR segue a normativa de recoñecemento e transferencia de
créditos no Grao e Máster da UPSA. O criterio principal para o
recoñecemento será a equivalencia ou afinidade entre as competencias
e coñecementos acreditados polo (certificación de estudos e programas
académicos) e as competencias previstas na titulación de destino.
l

O alumno debe presentar a solicitude de recoñecemento na
Secretaría do ISCCR no prazo previsto no calendario académico e
antes de formalizar a matrícula.

A solicitude debe ir acompañada obrigatoriamente polo correspondente
certificado oficial de estudos e polo programa de cada asignatura da que
se solicite a convalidación, debidamente selado polo centro de orixe onde
se cursou a devandita asignatura.
O procedemento de recoñecemeto atende aos criterios de identidade
nos coñecememtos/competencias e aos créditos ECTS das asignaturas,
non ao seu título. Poderanse recoñecer créditos en orixe cuxas
competencias asociadas resulten equivalentes, como mínimo ao 75% das
competencias previstas na asignatura de destino correspondente.
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Cando nos estudos de orixe non figuren explicitadas as competencias
atenderase, a efectos de equivalencia para o reconocimiento, á similitude
entre os contidos tratados nas asignaturas de orixe e destino, segundo os
seus respectivos programas. No caso en que o peso da asignatura non
estea indicada nos créditos ECTS, entenderase que a carga lectiva de
anteriores ordenacións (españolas) ou 10 horas de formación presencial
corresponden a 1 crédito ECTS.
Idioma moderno
Segundo a normativa canónica, o título de Bachiller en Ciencias
Relixiosas outórgase a aqueles alumnos que cumpran os siguientes
requisitos:
Teñan cursado e aprobado todas as materias dun currículo
correspondente a non menos de 180 ECTS.
Presentaran e defenderan púbicamente un traballo escrito e teñan
superado un exame oral de síntese segundo o temario de 25 teses
aprobado polo Consello de Facultade da UPSA.
Posúan a capacitación precisa para ler textos nunha das linguas
modernas amáis da propia.
Polo tanto, para este último requisito os alumnos necesitarán a
acreditación dun nivel B1 por medio dun certificado de idiomas emitido
por un centro oficial para poder solicitar o título de Bachiller en Ciencias
Relixiosas e do Suplemento Europeo ao título (SET). As linguas
estranxeiras que o alumno poida acreditar son alemán, francés, inglés,
italiano ou portugués. No caso dun alumno extranxeiro, deberase
acreditar outra lingua moderna distinta da materna.
Este certificado deberá ser entregado na secretaría do Centro antes
de finalizar as materias do plan de estudos.
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Proba final de Bachiller
Memoria de Bachiller ou Traballo final escrito en CCRR
O traballo de investigación ou Memoria no ciclo de Bachiller en
Ciencias Relixiosas deberá ter as siguientes características: presentar un
tema ou argumento de índole teolóxica, desenvolver e establecer
unhas conclusión facendo uso da bibliografía básica e amosando unha
capacidade de análise, relación e valoración. A súa dirección estará a
cargo dun profesor do Instituto.
O esquema do traballo de investigación deberá incluir as seguintes
partes:
- Título que concrete o máis posible os seus contenidos
- Obxetivos do traballo, que sexan verificables nas conclusións
- Método de investigación que se vai utilizar na súa elaboración
- Índice do traballo, indicando as súas partes principais estructuradas
de xeito equilibrado e coherente
- Bibliografía teolóxica básica para a investigación, especializada,
actualizada e ben seleccionada (entre 8 e 12 títulos).
A súa extensión será de entre 30 e 50 páxinas (entre 90.000 e
150.000 caracteres con espazos, Times New Roman, 14 puntos,
interlineado sinxelo, marxes de 3 cm. en todos os lados). O traballo
debe presentarse seguindo uns criterios e estilo científico uniformes. A
citación das notas ao pé debe ser homoxénea. O traballo pode
presentarse impreso a dobre cara.
O esquema previo do traballo, asinado polo director do mesmo e
polo Director do ISCCR, presentarase na Secretaría do ISCCR para a
aprobación da Xunta de Facultade da UPSA. Se a Xunta non aprobara
a inscripción, o alumno terá un prazo dun mes, dende a data de
recepción da notificación de resolución, para remitir unha nova
proposta revisada. No caso dunha segunda resolución negativa, o
devandito traballo non poderá ser presentado nese curso e haberá de
elaborarse un proxecto totalmente novo.
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Este traballo será defendido públicamente ante un tribunal
aprobado polo Decano da Facultade da UPSA e composto polo
director, un censor e o presidente do acto académico da defensa.
O alumno disporá de 20 minutos como máximo para expor
osobxetivos, método, contido e conclusión do traballo presentado e,
a continuación, o tribunal poderá facerlle sobre o tema as preguntas
que estime oportunas e ás que o alumno deberá responder.
A calificación do traballo será a media das calificacións dos tres
membros do Tribunal -sempre que os tres concorden en aprobalocada un deles dará unha nota única polo traballo escrito e pola súa
defensa pública.
Cómpre aprobar este traballo para poder presentarse ao exame oral
de síntese.
Exame oral de síntese
O exame oral de síntese contará con dúas convocatorias: ordinaria e
extraordinaria, nas datas que o ISCCR e a UPSA establezan no calendario
académico. Neste exame o alumno elixirá un entre os tres temas sacados
a sorte do temario oficial. O alumno contará con 15 minutos de
preparación previa do exame, durante os que só poderá utilizar a Biblia
e os Documentos do Concilio Vaticano II. A continuación, exporao
durante 15 minutos e posteriormente o tribunal poderá facerlle as
preguntas que estime oportunas durante outros vinte minutos.
O tribunal componse de tres membros. O presidente será nomeado
polo Decano da Facultade da UPSA. Os outros dous membros do
tribunal serán designados polo Decano a proposta do Director do
ISCCR.
No caso de que o alumno aprobé a defensa do traballo escrito pero
non o exame oral, únicamente terá que repetir o segundo na
convocatoria extraordinaria. A calificación do primeiro conservarase só
ata a siguinte convocatoria.
A calificación final do Bachiller será o resultado do 60% da media do
total das asignaturas obtidas durante os tres cursos, o 20% do traballo
escrito e o 20% do exame oral.
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Recoñecemento civil do Bachiller en Ciencias Relixiosas
Para que este título eclesiástico de Bacharelato en CCRR poida ser
recoñecido como Grao en Ciencias Relixiosas polo Estado español
(Real Decreto 1619/2011 e Real Decreto 477/2013) o alumno deberá
cursar 240 ECTS.
Para a homologación cómpre un curso complementario doutros 60
ECTS e realizar os trámites administrativos oficiais pertinentes. No noso
Centro o curso complementario corresponde ao primeiro ano da
Licenciatura en Ciencias Relixiosas. Agora ben, só se pode acceder a
este curso unha vez se supere a proba final de Bacharelato (defensa
do traballo e o exame oral de síntese de Bachiller en Ciencias
Relixiosas).
Os alumnos que desexen obter o recoñecemeto civil dos estudos
como Grao no deben, baixo ningún concepto, solicitar o título
canónico de Baccalaureatus ata non concluir eses 60 créditos
complementarios. Só entón, tras sumar un total de 240 ECTS, se pode
solicitar o recoñecemento civil e o Suplemento Europeo ao Título (SET).
Aqueles alumnos que xa teñen unha titulación civil e non teñen
necesidade máis que da titulación canónica poderán solicitar o título
canónico ao remate dos tres años e con todos os requisitos cumpridos,
sempre sabendo que logo non poderán solicitar o recoñecemento civil
a Grao.
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O ciclo de Licenciatura en Ciencias Relixiosas, coa especialidade de
Cultura Actual e Evanxelización, consta de dous anos e 120 ECTS.
Neles impártense asignaturas das siguintes áreas:
Área I: Fe Cristiá e Diálogo

18 ECTS

Área II: Profundización Teolóxico-Pastoral

30 ECTS

Área III: Análise e Praxe Pastoral

30 ECTS

Área IV: Pedagoxía e Didáctica

33 ECTS

Seminario “Curso elaboración do Traballo Escrito
de Fin de Licenciatura”

15 ECTS

Seminario “Curso Actualización Teolóxico-Pastoral”

3 ECTS

Seminario “Biblia, Historia e Relixións”

3 ECTS

A Licenciatura en Ciencias Relixiosas equivale ao segundo ciclo de
CCRR, que consta de dous cursos ou anos cuxas asignaturas se
imparten cíclicamente.
As asignaturas destes dous cursos divídense en dous grupos:
As comúns (áreas I, II y III), que son obrigatorias para os alumnos
que aspiren ao título de Licenciatura en CCRR (78 ECTS en total).
As optativas, pertencentes, fundamentalmente, á área IV. Destas
asignaturas optativas deben cursarse en total 18 ECTS.
Co Seminario “Curso elaboración do Traballo Escrito de Fin de
Licenciatura” preténdese acompañar ao alumno na elaboración da súa
Memoria de Licenciatura. Isto implica que o profesor terá que evaluar
con nota o traballo realizado polo alumno, a súaa progresión, a súa
implicación e o resultado obtido ao remate do proceso.
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Licenciatura en Ciencias Relixiosas

3.1.2. Licenciatura en Ciencias Relixiosas Plan de Estudos
Plan de Estudos

ÁREA I: FE CRISTIÁ E DIÁLOGO
Teoloxía das Relixións

ECTS
4,5

Ecumenismo e Diálogo Interrelixioso

4,5

Sectas e Novos Movimentos Relixiosos

4,5

Diálogo Fe-Cultura

4,5

Totais

18

ÁREA II: PROFUNDIZACIÓN TEOLÓXICO-PASTORAL

ECTS

Teoloxía Pastoral

6

Catequética Fundamental

6

Teoloxía da Vida Consagrada

4,5

Teoloxía do Laicado e dos Novos Movimentos e
Comunidades Eclesiais

4,5

Psicoloxía Evolutiva e Pastoral

4,5

Teoloxía da Misión e da Evanxelización

4,5

Totais

30

ÁREA III: ANÁLISE E PRAXE PASTORAL
Pastoral e Espiritualidade Litúrgica

3

Pastoral Educativa no Ámbito Escolare Tempo Libre Educativo

3

Pastoral do Matrimonio e da Familia

3

Pastoral Xuvenil e Universitaria

3

Pastoral Social e da Caridade

3

Pastoral da Saude

3

Pastoral da Comunicación: Igrexa e Medios

3

Animación Bíblica da Pastoral a Catequese

3

Vía da Beleza e Arte CristiánPatrimonio e Evanxelización

3

Praxe Catequética

3

Totais
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ECTS

30

ÁREA IV: PEDAGOXÍA E DIDÁCTICA

ECTS

Educación en Valores, a súa Práctica no Aula e
Educación para a Cidadanía

3

Novas Tecnoloxías, TIC, TAC y TEPno Ensino Relixioso

3

Arte e Educación

3

Música e Educación

3

Cine, Teoloxía e Educación

3

Dirección e Acompañamento Espiritual
Cuestións Debatidas na Historia da Igrexa:

3

Cruzadas, Papado, Inquisición

3

Temas Actuais de Antropoloxía: Evolucionismo,
o Mal e o Pecado; Intelixencia Artificial; Feminismo
e ideoloxía de xénero

3

Multiculturalidade e Interculturalidade no Aula

3

Cristianismo e Ecoloxía

3

Cuestións de Bioética

3

Admisión e matrícula
Poden matricularse na Licenciatura en Ciencias Relixiosas os
alumnos que estean en posesión do título de Bachiller en Ciencias
Relixiosas.
Recoñecemento e convalidación de créditos
O ISCCR segue a normativa de recoñecemento e transferencia de
créditos en Grao e Máster da UPSA. O criterio principal para o
recoñecemento será a equivalencia ou afinidade entre as competencias
e coñecementos acreditados polo solicitante (certificación de estudos e
programas académicos) e as competencias previstas na titulación de destino.
l

O alumno debe presentar a solicitude de recoñecemento na
Secretaría do ISCCR no prazo previsto no calendario académico
e antes de formalizar a matrícula.
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l

A solicitude debe ir acompañada obrigatoriamente polo
correspondente certificado oficial de estudos e polo programa
de cada asignatura da que se solicite a convalidación, debidamente
selado polo centro de orixe onde se cursou a devandita asignatura.

O procedemento de recoñecemento atende aos criterios de identidade
nos coñecementos/competencias e aos créditos ECTS das asignaturas, non
ao seu título. Poderanse recoñecer créditos en orixe cuxas competencias
asociadas resulten equivalentes, como mínimo ao 75% das competencias
previstas na asignatura de destino correspondente.
Cando nos estudos de orixe non figuren explicitadas as competencias
atenderase, a efectos de equivalencia para o recoñecemento, á similitude
entre os contidos tratados nas asignaturas de orixe e destino, segundo os
seus respectivos programas. No caso de que o peso da asignatura non
estea indicado nos créditos ECTS, entenderase que a carga lectiva de
anteriores ordenacións (españolas) ou 10 horas de formación presencial
correspóndense a 1 crédito ECTS.
Na Licenciatura os cursos propios convalidados deberán pertencer
sempre á mesma área de investigación da Licenciatura. Os que se cursaran
doutras áreas poderán asimilarse a cursos opcionais. Os alumnos que
traian cursados doutras Facultades ou Institutos Teolóxicos cursos
propios ou opcionais, só poderán convalidar un máximo dun terzo dos
mesmos, debendo cursar no bienio elixido dous terzos dos esixidos na
guía académica.
Idioma moderno
Para obter esta titulación o alumno deberá, ademáis, posuir a
capacitación necesaria para ler textos en dúas linguas modernas
ademáis da propia. A acreditación do nivel B1 das linguas modernas
farase mediante certificado oficial.
Elaboración e presentación da Tesina de Licenciatura
O traballo de investigación teolóxica deberá amosar que o alumno
posúe capacidade de análise e síntese, así como elaboración persoal,
metodoloxía axeitada e dominio da bibliografía relevante sobre o tema
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elixido do ámbito específico da licenciatura realizada. É decir, terá un
carácter máis de diálogo entre a teoloxía e a cultura actual, cunha
orientación de tipo didáctico-pedagóxico ou pastoral- catequético.
A súa extensión será de entre 50 e 70 páxinas (entre 150.000 e
210.000 caracteres con espazos, Times New Roman, 14 puntos,
interlineado sinxelo, márxes de 3 cm. en todos os lados). A dirección do
mesmo correrá a cargo dun dos profesores do Instituto na
especialidade que se cursa. O esquema previo do traballo, asinado polo
director do mesmo e polo Director do ISCCR, presentarase na Secretaría
do ISCCR para a aprobación da Xunta de Facultade da UPSA.
Na defensa pública deste traballo o alumno contará con 25 minutos
para expoñer a organización, método e contido do traballo presentado
e a continuación o tribunal poderá facerlle as preguntas que crea
convintes sobre o tema.
O tribunal componse de tres membros presididos sempre por un
profesor da Facultade de Teoloxía da UPSA designado polo Decano.
A nota final será a formada nun 60% pola media do total das
asignaturas do currículum, un 20% da valoración do traballo escrito
facendo media entre o xuizo do director e do censor e un 20% da
valoración da defensa pública.
Haberá dúas convocatorias: ordinaria e extraordinaria, nas datas que
o ISCCR e a UPSA establezan no calendario académico.
Recoñecemento civil da Licenciatura en CCRR
Este título poderá convalidarse como Licenciatura en Ciencias
Relixiosas polo Estado español (Real Decreto 1619/2011 e Real Decreto
477/2013) realizados os trámites administrativos pertinentes.
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SEDE DE SANTIAGO
PRIMERO DE BACHILLER EN CIENCIAS RELIGIOSAS
Primer cuatrimestre
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SEDE DE SANTIAGO
PRIMERO DE BACHILLER EN CIENCIAS RELIGIOSAS
Segundo cuatrimestre
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SEDE DE SANTIAGO
SEGUNDO DE BACHILLER EN CIENCIAS RELIGIOSAS
Primer cuatrimestre

90

SEDE DE SANTIAGO
SEGUNDO DE BACHILLER EN CIENCIAS RELIGIOSAS
Segundo cuatrimestre

91

SEDE DE SANTIAGO
CURSO PARA LA OBTENCIÓN DE LA DECA PARA INFANTIL
Y PRIMARIA
Primer cuatrimestre

92

SEDE DE SANTIAGO
CURSO PARA LA OBTENCIÓN DE LA DECA PARA INFANTIL
Y PRIMARIA
Segundo cuatrimestre

93

AULA DE A CORUÑA
PRIMER DE BACHILLER EN CIENCIAS RELIGIOSAS
Primer cuatrimestre

94

AULA DE A CORUÑA
PRIMER DE BACHILLER EN CIENCIAS RELIGIOSAS
Segundo cuatrimestre

95

AULA DE A CORUÑA
TERCERO DE BACHILLER EN CIENCIAS RELIGIOSAS
Primer cuatrimestre

96

AULA DE A CORUÑA
TERCERO DE BACHILLER EN CIENCIAS RELIGIOSAS
Segundo cuatrimestre

97

AULA DE A CORUÑA
CURSO PARA LA OBTENCIÓN DE LA DECA PARA INFANTIL
Y PRIMARIA
Primer cuatrimestre

98

AULA DE A CORUÑA
CURSO PARA LA OBTENCIÓN DE LA DECA PARA INFANTIL
Y PRIMARIA
Segundo cuatrimestre
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EXAMES ORDINARIOS DA SEDE DE SANTIAGO
Convocatoria ordinaria de xaneiro
Introducción á Sagrada
Escritura// NT: Corpus Paulino

10 de xaneiro

19:00

Historia da Filosofía (A y M)// NT:
Sinópticos e Feitos

12 de xaneiro

19:00

Ética// Antropología Teológica

14 de xaneiro

19:00

Metafísica-Lóxica-Tª Coñecemento//
AT: Proféticos e Sap

17 de xaneiro

19:00

Metodología// Teología Espiritual

17 de xaneiro

20:30

Teología Fundamental//
Pedagogía Religión II

19 de xaneiro

19:00

Filosofía e Fenom da Relixión//

21 xaneiro

19:00

A.T.: Pentateuco – Históricos//
Dios uno e Trino

6 de xuño

19:00

Pedagoxía da Relixión I// Introduc.
aos Sacramentos

8 de xuño

19:00

Hª da Filosofía II (M y C)// Cristoloxía

10 de xuño

19:00

Teodicea// Historia da Igrexa I

13 de xuño

19:00

Didáctica ERE I// Moral Fundamental

15 de xuño

19:00

Antropoloxía Filosófica// Sacramentos
iniciación// Eucaristía

17 de xuño

19:00

Convocatoria ordinaria de xuño

Convocatorias extraordinarias
Haberá dúas convocatorias de exames extraordinarios para as
asignaturas suspensas de calquera curso:
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- A primeira convocatoria terá lugar do 13 ao 17 de decembro. Neste
caso a matrícula deberá formalizarse na secretaría o mércores 8 de
decembro.
- A segunda convocatoria terá lugar do 4 ao 15 de xullo. Neste caso
os alumnos con materias suspensas doutros cursos deberán formalizar
a matrícula o venres 1 de xullo.
- De común acordo coa Secretaría, o alumno con algunha asignatura
pendente neste curso 20211-22 poderá elixir, en tempo e forma, a data
máis axeitado para realizar o exame nesta convocatoriaextraordinaria
de xullo.

EXAMES ORDINARIOS DA SEDE E A CORUÑA
Convocatoria ordinaria de xaneiro
Historia de la Filosofía I (A y M)//
Matrimonio/Orden

10 de xaneiro 19:00

escrito

Introducción a Sagrada Escritura//
Didáctica ERE II
12 de xaneiro 19:00

escrito

Metodología// Eclesiología
Ética// Corpus Joánico

14 de xaneiro 19:00
17 de xaneiro 19:00

escrito
escrito

Teología Fundamental//
Moral de la Persona

17 de xaneiro 20:30

escrito

Filosofía y Fenomenología
de la Religión// Liturgia

19 de xaneiro 19:00

escrito

Metafísica-Lógica-Tª Conocimiento 21 de xaneiro 19:00

escrito

Convocatoria ordinaria de xuño
Antropología Filosófica//
Penitencia e Unción

6 de xuño

19:00

escrito

A.T.: Pentateuco – Históricos//
Escatoloxía

8 de xuño

19:00

escrito
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Pedagogía de la Religión I//
Marioloxía//Síntese

10 de xuño

19:00

Escrito

Didáctica de la ERE I//
Hª da Igrexa II

13 de xuño

19:00

escrito

Teodicea// Dereito Canónico

15 de xuño

19:00

escrito

Hª Filosofía II (M y C)//
Patroloxía// Moral Social

17 de xuño

19:00

escrito

Convocatorias extraordinarias
Haberá dúas convocatorias de exames extraordinarios para as
asignaturas suspensas de calquera curso:
l A primeira convocatoria terá lugar do 13 ao 17 de decembro. Neste
caso a matrícula deberá formalizarse na secretaría o xoves 9 ou
venres 10 de decembro.

A segunda convocatoria terá lugar do 4 ao 15 de xullo. Neste caso,
os alumnos con materias suspensas doutros cursos deberán
formalizar a matrícula o venres 1 de xullo.

l

De común acordo coa Secretaría, o alumno con algunha asignatura
pendente neste curso 2021-22 poderá elixir, en tempo e forma, a
data máis axeitada para realizar o exame nesta convocatoria
extraordinaria de xullo.
l
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O Instituto Teolóxico Compostelán ofrece en réxime semipresencial
cursos para a formación e acreditación dos candidatos a profesores de
Relixión no ensino público ou privado.
No caso dos profesores de Primaria, ademáis da titulación propia
requerida (ver páxina da CEE), o ISCCRR ofrece a formación necesaria
requerida en materias teolóxicas (18 créditos) e pedagoxía da relixióne
o ensino relixioso escolar (ERE, 6 créditos).
No caso dos profesores de Secundaria, requírese unha formación
completa que ofrece o Instituto Superior de Ciencias Relixiosas (ver
requisitos propios CEE e plan de estudios do ISCCRR).
Para chegar a ser profesores de Relixión, o primeiro requisito é a
pertenza e compromiso coa Igrexa Católica, tratándose dunha misión
eclesial que o bispo confirma. Dándose esta, os requisitos formais
pasan por tres institucións eclesiais.
1. Contacto e información dos requisitos na Vicaría de Ensino e
Catequese;
2. Formación pertinente nun centro recoñecido pola CEE, como o
ITC/ISCCRR nas súas sedes autorizadas;
3. Acreditación (título DECA) pola Conferencia Episcopal Española;
4. Obtención da DEI ou missio canonica do arcebispo, e entrada nas
listas da Consellería de Educación, todo a través da Vicaría de Ensino
e Catequese.
DECA primaria
O ITC/ ISCCRR ofrece a formación relixiosa, teolóxica e pedagóxica
requerida e CERTIFICA SÓ ESA FORMACIÓN, que é unha das
esixencias pero non a única. Sen a formación non se pode acceder ás
clases de Relixión, pero o ITC/ISCCRR non se pode facer responsable
nin se fai responsable de que o candidato cumpra as outras esixencias e
obteña a DECA ou acceda ás clases de relixión. Rematados e certificados
os cursos o candidato debe dirixirse xa á Conferencia Episcopal primeiro
e ao Vicariado a continuación para proseguir os trámites, non a este
Centro académico.
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DECA e Profesorado de Relixión

3.2. CURSO PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO DECAPROFESOR DE RELIXIÓN

Unha evaluación feita por cada profesor en cada bloque, que: indicará
ao comezar os contidos e coñecementos mínimos previos que se
requiren nesa materia e, eventualmente, se dan por supostos para poder
comezar o curso; aínda que non se faga unha proba de acceso, estos
contidos poden esixirse na proba final evaluará a asistencia e
participación na clase, e o/s traballo/s que mande facer ós alumnos para
completar o traballo pola súa conta (50% evaluación) ao final de cada
bloque os diversos profesores examinarán aos alumnos dos diversos
contidos nun único exame escrito (50% evaluación)
Non se poderá obter o certificado dun bloque sen ter superados estos
criterios de evaluación mínimamente. Só se certifican bloques completos.
Darase unha segunda convocatoria para superar cada bloque no caso
de non acada-los mínimos nos traballos, no exame ou ambos.
DECA secundaria
O ISCCRR ofrece un curso de 18 ECTS de Pedagoxía e Didáctica
do Ensino Relixioso Escolar de conformidade cos programas
establecidos pola CEE.
EXÁMENES DECA
Ver o calendario de Ciencias Relixiosas páxinas 100-102.

VICARÍA DE ENSINO: é a que tramita e xestiona en nome das
dióceses galegas ante a Consellería de Educación da Xunta as
solicitudes, os convenios, os requisitos, e as listas de candidatos.
É quen informa os candidatos das condicións que deben
cumplir e dos pasos a dar
(ver contacto)
Vicaría de Ensino
Praza da Inmaculada 5, 15704 Santiago de Compostela
(Despacho frente á entrada da Biblioteca, horarios de luns a venres,
de 10 a 13h)
ensenanza@archicompostela.es.
Tlf. 981 581 285
www.archicompostela.es/ensenanza

104

En colaboración coa Comisión Diocesana para o Diaconado Permanente,
o Instituto Superior de Ciencias Relixiosas ofrece a formación teolóxica básica
aos candidatos ao diaconado permanente. Estes estudos, de tres anos de
duración e correspondentes ao título de Bachiller en Ciencias Relixiosas,
permitiranlles dispor dun coñecemento sistemático das disciplinas que
configuran a teoloxía católica.
A formación intelectual é unha dimensión necesaria da formación
diaconal, en canto lle ofrece ao diácono un alimento substancioso para
a súa vida espiritual, e un precioso instrumento para o seu ministerio.
Esta formación é particularmente urxente hoxe ante o desafío da nova
evanxelización á que está chamada a Igrexa nesta época. A indiferencia
relixiosa, a confusión dos valores, a pérda de converxencias éticas, o
pluralismo cultural, esixen que aqueles que están comprometidos no
ministerio ordenado posúan unha formación ampla e profunda.
O ISCCR imparte estas clases nas modalidades de formación
presencial e online síncrona. Coa instauración dunha formación ‘online’, a Traverso da súa plataforma virtual, pretende asegurar o
seguimento dos cursos do Bacharelato en Ciencias Relixiosas e
facilitarlles a conciliación da súa vida laboral e familiar. As clases
compleméntanse coas tutorías, tanto presenciais como tamén online.
PLAN DE ESTUDOS FORMACIÓN INICIAL
CURSO PRIMEIRO

ECTS

Historia da Filosofía I: Antigua y Media

3

Historia da Filosofía II: Moderna e Contemporánea

3

Metafísica, Lóxica e Teoría do Coñecemento

6

Teodicea

3

Filosofía e Fenomenología da Relixión

4,5

Antropoloxía Filosófica

3

Ética

3

Teoloxía Fundamental

4,5

Introducción á Sagrada Escritura

4,5
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Formación para o diaconado permanente

3.3. FORMACIÓN PARA O DIACONADO PERMANENTE

Antigo Testamento I: Pentateuco – Históricos

3

Catequética Fundamental

3

Teoloxía Pastoral

3

Pastoral e Espiritualidade Litúrxica

3

Pastoral Social e da Caridade

3

CURSO SEGUNDO

ECTS

Antigo Testamento II: Proféticos e Sapienciais

4,5

Novo Testamento I: Sinópticos e Feitos

4,5

Novo Testamento II: Corpus Paulino

4,5

Moral Fundamental

4,5

Deus, Un e Trino

6

Cristoloxía

6

Antropoloxía Teolóxica

6

Introducción aos Sacramentos

3

Sacramentos I: Bautismo – Confirmación

3

Eucaristía

3

Historia da Igrexa I: Antiga e Media
Teoloxía Espiritual
Homilética
CURSO TERCEIRO
Novo Testamento II: Corpus Xoánico e Cartas Católicas

4,5
3
3
ECTS
4,5

Eclesioloxía

6

Marioloxía

3

Sacramentos II: Matrimonio – Orden

3

Sacramentos II: Penitencia – Unción

3

Moral da Persoa

4,5

Moral Social e Doutrina Social da Igrexa

4,5
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Historia da Igrexa II: Moderna e Contemporánea

4,5

Escatoloxía

3

Liturxia

3

Dereito Canónico

3

Patroloxía
Pastoral do Matrimonio e da Familia
Síntese Teolóxica

4,5
3
4,5

CURSO COMPLEMENTARIO DE FORMACIÓN PERMANENTE
PARA A ACCIÓN PASTORAL
Canto á vida e ministerio propios do diácono permanente, é
absolutamente desexable que neles se integren dúas esixencias
fundamentais: a formación permanente e a constancia na vida espiritual.
Por iso, ademáis do Plan básico de formación doutrinal (3 anos) para o
acceso á ordenación diaconal, proponse posteriormente a realización
dun cuarto curso – coa posibilidade de realizalo ao longo de varios
anos, –orientado máis directamente á actividade pastoral. Trataríase
de cursos opcionais que teñen como obxetivo a formación permanente
dos diáconos, para completar e actualizar a formación inicial.

CURSO CUARTO

ECTS

Teoloxía e Espiritualidade do Diaconado Permanente

3

Teoloxía da Vida Consagrada

3

Teoloxía do Laicado e dos Novos Movimentos Eclesiais

3

Teoloxía dos ministerios na Igrexa

3

Teoloxía da Evanxelización e a misión

3

Apostolado Seglar

3

Pastoral da Comunicación: Igrexa e MCS

3
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Teoloxía Litúrxica: Praxe e Espiritualidade Litúrxica

3

Animación Bíblica na Catequese e na Pastoral

3

Acompañamento e Discernimento Espiritual

3

Celebracións Dominicais en Ausencia de Presbítero

3

Pastoral da Infancia, Xuventude e Universitaria

3

Catequese de Adultos

3

Dinámica de Grupos

3

Pastoral da Saúde

3

Arquivo e Administración Parroquial

3

Novas Tecnoloxías, TIC, TAC e TEP na Pastoral e Catequese

3

Arte, Vía da Beleza e Bens Culturais

3

Dereito Parroquial

3

Animación musical da comunidade

3

TOTAL

108

60

A Arquidiócese compostelá conta cunha rica historia na formación
teolóxica dos seglares, que durante décadas se desenvolveu nos
centros de formación diocesanos de Santiago (Instituto Teolóxico
Compostelán) e A Coruña (Fundación Hogar de Santa Margarita).

Continuando esta rica historia, no ano 2017 púxose en marcha a
Escola Diocesana de Axentes de Pastoral (EDAP). Nacía como unha
iniciativa xurdida tra-la inquedanza manifestada pola meirande parte
dos grupos de reflexión do Sínodo Diocesano (8 de outubro de 2016
- 29 de abril 2017).

Durante tres cursos, a EDAP coordinou todas as ricas e plurais
experiencias formativas existentes na Igrexa local de Santiago de
Compostela baixo un mesmo itinerario (“Discípulos misioneiros”) á vez
que creou novas sedes para facer chegar esta experiencia a todos os
lugares da Diócese. Deste xeito deuse resposta á necesidade de ir
capacitando ministerialmente aos laicos que van colaborar máis
estreitamente cos pastores nas futuras unidades pastorais.

Neste ano académico, dun xeito especial, o ISCCR convida a todas
as persoas que participaron durante estes anos pasados na Escola
Diocesana de Axentes de Pastoral (EDAP) a inscribirse en algún dos
cursos que se ofrecen no ISCRR para non perder a tensión formativa
e seguir afondando no rico misterio da fe cristiá e a súa transmisión.
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Teoloxía para seglares e EDAP

3.3. Teoloxía para Seglares e EDAP

Para facilitar o acceso a esta formación, ofrécese a posibilidade
de cursar asignaturas soltas de calquera dos currículos existentes, e
inscribirse ben na modalidade de alumno oficial ou mesmo acudir
como oínte. Ademáis, o centro conta coa posibilidade de cursar
algunhas das súas asignaturas de xeito totalmente online e a través
de tutorías virtuais.

110

Durante os últimos anos, o Instituto Superior Compostelán de Ciencias
Relixiosas e a Escola de Teoloxía de Seglares, veñen organizando os
cursos de “Actualización teolóxico-pastoral”.
Son cursos de formación permanente, cuxo propósito é ampliar e
mellorar a formación teolóxica, pastoral e espiritual dos diferentes
membros da Igrexa diocesana, tendo en conta os actuais retos da Nova
Evanxelización. Pretende ofrecer, polo tanto, un estudo multidisciplinar
onde abordar temas variados con gran incidencia nos diversos ámbitos
da formación cristiá.
Os cursos diríxense dun xeito especial aos alumnos do Instituto
Superior Compostelán de Ciencias Relixiosas, aos seminaristas e aos
alumnos da Escola de Teoloxía para Seglares. Por suposto, está tamén
aberto aos catequistas e demáis axentes de pastoral, a todos os
cristiáns e ás persoas interesadas en coñecer con máis profundidade os
fundamentos da fe da Igrexa e a súa acción pastoral.
Os temas abordados durante os últimos anos están relacionados
cos actuais retos pastorais da Igrexa, con eventos e acontecementos
eclesiais vividos nos últimos años. Por iso, moitos deles centráronse
nos recentes documentos papais, a mayoría dos cales son exhortacións
post-sinodais. Os seis cursos realizados foron os que siguen:
Curso 2014-15: O reto da fe e o desafío da nova evanxelización.
Curso 2015-16: Hoxe e mañá: Soñar o futuro da Igrexa.
Curso 2016-17: O Evanxeo da misericordia para a vida do
mundo.
Curso 2018-19: Chamados á ledicia e ao gozo da santidad. A
propósito da exhortación “Gaudete et Exsultate”.
Curso 2019-20: Cristo, a nosa esperanza, vive e sempre está
connosco. A propósito da Exhortación “Christus Vivit”.
Curso 2020-21: Un novo Directorio para a Catequese e a nova
evanxelización. Lectura e claves de fondo.
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Curso de actualización teolóxico-pastoral

3.5. Curso de actualización teolóxico-pastoral

Neste curso 2021-2022 as xornadas desenvolveranse baixo o título
xenérico “A teoloxía e a pastoral ante algúns dos retos da Igrexa”. Ao
longo do mes de novembro abordaranse algún dos temas que
constitúen hoxe auténticos retos para a reflexión teolóxica e para a
pastoral da Igrexa.
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CÁTEDRAS

1. Cátedra Cardeal Quiroga Palacios
O 1 de Marzo de 2000, centenario do nacemento do Cardeal D.
Fernando Quiroga Palacios, o Excmo e Rvdmo. D. Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago, asinou o Decreto de Creación dunha Cátedra en
memoria do Cardeal Quiroga Palacios no Instituto Teolóxico Compostelán.
Segundo o artigo 1º dos Estatutos, a Cátedra ten como fins:
1. Manter viva a memoria de D. Fernando Quiroga Palacios, en
razón da exemplaridade da súa vida e, especialmente, da súa
achega á Igrexa particular de Santiago e á Provincia Eclesiástica
de Galicia.
2. Recordar e difundir as ensinanzas que el, coa súa palabra e cos
seus escritos, impartiu ao longo do seu fecundo Pontificado ao
servizo da Igrexa.
3. Actualizar o seu profundo sentido de entrega e de servizo
áIgrexa mostrados nas distintas etapas da súa vida sacerdotal.
4. Destacar o seu compromiso vital coas xentes e coa cultura
galega.
E o artigo 6: “Para asegurar e facilitar a planificación e execución
dos fins da Cátedra constitúese o Consello desta, integrado polo
Director, un profesor ordinario do ITC elixido polo Claustro, o
Administrador da Fundación Autónoma e, de consideralo oportuno, o
Director pode agregar algún profesor doutro Centro ou personalidade
que poida prestar os seus servizos para o bofuncionamento da Cátedra.
O Secretario Xeral do ITC levantará, persoalmente ou mediante
delegado, acta das sesións; dará fe documental público das actuacións,
arquivará e custodiará a documentación relativa á Cátedra”.
De acordo co establecido, o Consello da Cátedra está composto
polos seguintes membros:
Prof. Dr. José Antonio Castro Lodeiro, Director do ITC
Prof. Lic. Manuel Silva Vaamonde, Profesor xubilado
Cada curso farase a programación dos actos que leven ao
cumprimento dos fins sinalados nos estatutos, en colaboración coas
xornadas de estudo que se realicen no ITC.
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2. Cátedra Baltasar Pardal
O 25 de febreiro do ano 2006 o Arcebispo compostelán Mons. Julián
Barrio Barrio creou no Instituto Teolóxico Compostelán unha Cátedra para
honrar a memoria do venerable sacerdote diocesano D. Baltasar Pardal Vidal.
Son os seus obxectivos principais:
1. Manter viva a memoria de D. Baltasar Pardal Vidal, en razón da
ejemplariedad da súa vida e, especialmente, da súa achega áIgrexa
particular de Santiago, a Galicia e á Igrexa Universal.
2. Recordar e difundir as ensinanzas que el, coa súa palabra e cos seus
escritos, impartiu ao longo do seu fecundo ministeriopresbiteral ao
servizo da Igrexa.
3. Actualizar o seu profundo sentido de entrega e servizo á Igrexa,
mostrados nas distintas etapas da súa dilatada vida sacerdotal.
4. Destacar o seu compromiso vital coa nova evanxelización de Galicia,
co seu traballo e a través do Instituto de “As Fillas da Natividade de
María”, fundado por este venerable sacerdote compostelán.
A Cátedra acometerá estes obxectivos -de acordo coa súa natureza
académica- a través da docencia, da investigación e da publicación de
temas doutrinais e pastorais que foron obxecto de dedicación especial por
parte de Don Baltasar Pardal: a evanxelización, a catequese, a predicación e
a educación, especialmente a da infancia e xuventude necesitadas e a
promoción cristiá integral da muller.
A Cátedra “Baltasar Pardal” incardínase no Instituto Teolóxico
Compostelán e terá a súa sede social no devandito Centro: Edificio San
Martiño Pinario, Praza da Inmaculada 5, en Santiago de Compostela.
Sen excluír actos académicos ordinarios (mesas redondas, conferencias,
etc.) aspirarase a ofrecer unha formación de maior especialización e difusión,
tales como:
1. Xornadas ou Congresos sobre cuestións de actualidade, referentes á
educación na fe, educación nos valores cristiáns, así como no
referente á vida e pensamento pedagóxico do venerable D. Baltasar
Pardal.
2. Publicación de relatorios que, impartidas baixo o patrocinio da Cátedra,
merezan, a xuízo do Consello, ser dada a coñecer.
3. Fomentar encontros que fagan visible a interrelación fe-cultura nos
diversos sectores do campo da educación e do mundo intelectual e
cultural de Galicia.
4. Estimular a investigación e todo tipo de estudos sobre a figura de D.
Baltasar Pardal, tanto para os nenos coma para mozos e adultos,
convocando concursos co correspondente premio e publicación
dos traballos premiados.
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ACTIVIDADES E MEMORIA

Memoria do curso 2020-21
Creo que é de xustiza indicar, ao comezo da memoria académica
do Curso 2020-21 que todas as actividades do Centro estiveron
fortemente condicionadas pola pandemia de COVID-19, que acompañou
practicamente todo o curso académico, limitando o desenvolvemento
de moitas das propostas, tanto académicas como celebrativas, que
tradicionalmente se desenvolven no noso Instituto. Con todo, é tamén
importante sinalar que tanto profesores como alumnos prestaron a sua
máis xenerosa colaboración para superar as inevitables dificultades que
as restricións foron creando. A todos noso máis sincero agradecemento.
Respecto ao número de alumnos do noso centro. Este ano foron 28
os alumnos do ITC entre Ciclo Institucional (20) e Bienio de Licenciatura
(8). No Ciclo Institucional impartiuse o primeiro curso (cíclico), o cuarto
curso (cíclico) e o quinto curso. Dos alumnos do bacharelato, 13 foron
alumnos oficiais de curso completo, 5 fixeron asignaturas soltas e 2
foron ointes de curso completo; no bienio foron 4 os alumnnos de
curso completo, 1 alumno oficial de asignatura solta e 3 alumnos oíntes
de curso completo.
É importante sinalar que continúa a diversificación das nacionalidades
presentes no noso centro, que conta ca presencia de alunos de 4
continentes.
Presentáronse a Bacharelato nas convocatorias de xuño e xullo un
total de 5 alumnos. Obutuvieron resultado favorable 4 e un 5º non
superou o exame. Defendeu a súa tesina e licenciouse 1 alumno na
convocatoria de xullo.
Así mesmo realizáronse os cursos de Linguas Bíblicas, que contaron
coa participación de 5 alumnos
No Instituto Superior Compostelán de Ciencias Relixiosas os
alumnos foron 25 nas sedes de Santiago, Coruña e Ourense, dos cales
14 eran de curso completo.
Presentáronse o exame de Bacharelato en Ciencias Religiosas 2
alumnos na convocatoria de xuño; e 4 na convocatoria de xullo.
Ademais, defendeu o TFG do Grado en Ciencias Relixiosas 1 alumna
na convocatoria de xullo.
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Tamén desde o Istituto se acompañou a Formación para o
Diaconado Permanente, que contou cun total de 5 alumnos

Actividades Académicas
O Instituto Superior Compostelán de Ciencias Relixiosas ofreceu de
novo o seu Curso de Actualización Teolóxico-Pastoral, que, como cada
ano, ten un recoñecemento de 1,5 créditos para os matriculados, ou
posible asistencia libre como conferencias.
Contra o que é habitual, este ano o seminario desenvolveuse en
días da semana distintos por problemas de axenda dos ponentes. As
xornadas analizaron o novo Directorio para a catequese e
desenvolvéronse baixo o título xenérico: “Un novo Directorio para a
catequese e a nova evanxelización. Lectura e claves de fondo”.
Inaugurou as xornadas o Arcebispo de Santiago, mons. Julián Barrio
Barrio, o mércores 4 de novembro coa conferencia “A las puertas de
un año santo compostelano: el camino y la catedral como catequesis
en acto”.
O xoves 12 de novembro a conferencia foi online e impartiuna
dende Roma mon. Rino Fisichella, Presidente do Pontificio Consello
para a Promoción da Nova Evanxelización, co título “Un Directorio para
una catequesis de nueva evagelización”.
A terceira conferencia correu a cargo do Coordenador do
Departamento de Teoloxía da Evanxelización e Catequese da
Universidade Eclesiástica San Dámaso, Juan C. Carvajal Blanco, que
falou da “Catequesis kerigmática y de iniciación: claves para la
conversión misionera de la pastoral”.
Clausurou o curso o bispo auxiliar de Barcelona e membro da
Comisión Episcopal de Evanxelización, catequese e catecumenado,
mons. Antoni Vadell Ferrer, coa ponencia “Los catequistas “primerean”
la catequesis”.
Compre sinalar que, por mor da pandemia, era a primeira vez que as
xornadas se fixeron completamente online, cun considerable éxito de
convocatoria, xa que a asistencia media superou as trescentas persoas,
sendo a grande maioría dos matriculados de países latinoamericanos.
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En decembro o ISCCR organizou un retiro online de dúas sesións
coincidindo co período do Adviento. O director do retiro foi o
arcebispo emérito de Tánger, mons. Santiago Agrelo (ofm).
A primeira sesión foi o sábado 12 de decembro e a segunda o
sábado 19. Ámbalas dúas de 16 a 17h. Na primeira mons. Agrelo
introduciu ao significado do Adviente como tempo de preparación. A
segunda meditación centrouse de xeito específico no Nadal.
O xoves 17 de decembro o Instituto Superior Compostelán de
Ciencias Relixiosas presentaba o último libro do salesiano e profesor
emérito do ITC, Eugenio González Domínguez, “A Santiago por san
Pedro. Un paseo por un barrio con lembranzas medievales”. Por mor
da pandemia, a presentación puido seguirse de xeito presencial e
online. O libro foi presentado polo profesor e membro das Academias
Nacionais Española e Portuguesa de Historia e das Belas Artes, d. José
Carro Otero.
En marzo de 2021 inaugurábase de xeito oficial unha sala de Godly
Play en colaboración coa Delegación de Catequese e o responsable
nacional David Pritchard. A sala atópase nas dependencias do Instituto
Teolóxico Compostelán.
O día 13 deste mesmo mes de marzo comezaba o primeiro Curso
Básico de Godly Play en colaboración coas Escolas Católicas de Galicia.
As sesións seguintes desenvolvéronse os días 10 de abril e 8 de maio
en sesións de 9 a 14h pola mañá de de 15:30 a 19:15 pola tarde.
Un segundo curso, desta volta coa colaboración da Federación de
Educación Católica, impartiuse do 1 ao 3 de xullo.

Título de Experto no Feito Xacobeo
No curso académico 2020-21 púxose en funcionamento unha nova
titulación oficial coa colaboración da UPSA: o Título de Experto no
Feito Xacobeo. As clases do curso desenvólvense en modalidade
totalmente en liña, e foron impartidos por distintos profesores do
Instituto Teolóxico e algúns outros expertos nas respectivas materias.
A primeira edición do curso contou cun total de 17 matriculados entre
españois e estranxeiros. A práctica totalidade dos alumnos concluíron
o curso coa presentación dos seus "Traballos Fin de Experto" entre as
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convocatorias de xuño e xullo. Cabe apuntar a gran calidade da
maioría dos traballos presentados, ata o punto de valorar a súa
posterior publicación.

Cursos de Teoloxía para Sacerdotes
Os tradicionais "Cursos de Teoloxía para Sacerdotes", que organiza o
ITC como proposta de formación permanente do clero diocesano, víronse
especialmente afectados pola alerta sanitaria... Deste xeito, despois do
comezo regular no mes de outubro, vímonos na necesidade de suspender
as clases, que non se retomaron ata a primavera de 2021. Deste xeito, o
programa de estudos proposto viuse amplamente reducido. Con todo,
hai que destacar a presenza regular de 12 asistentes.

DECA e Profesorado de Relixión
Respecto a os cursos para a impartición da DECA, que a partir do
curso pasado han estado xestionados tamén polo Instituto Superior
Compostelán de Ciencias Relixiosas, o total de alumnos rexistrados
foi de 10, repartidos entre as sedes de Santiago e Coruña. As clases
efectuáronse en modalidade semipresencial, e mesmo totalmente "en
liña" durante algún período do curso académico, debido ás restricións
de movemento impostas pola situación sanitaria.

Memoria da Biblioteca
É imposible iniciar a memoria do curso 2020- 2021 sen mencionar
as dificultades vividas este ano pandémico. As bibliotecas de todo o
mundo enfrontáronse a decisións difíciles sobre que servizos ofrecer e
como facelo, desde restricións mínimas ata o peche total. É difícil de
aceptar que a biblioteca, que é un lugar habitual de referencia en
calquera institución académica, poida estar pechada de forma
indefinida. Por iso, supuxo este shock no ámbito social tamén unha
fase estraña para a biblioteca, que, desde a súa reinauguración no ano
1984, nunca vivira un período de peche tan longo como este. Por iso,
todas as actividades habituais tiveron que ser repensadas, co fin de
manter os servizos da forma máis adecuada posible á situación. Así,
durante todo o curso, estivo ao dispor do alumnado o servizo de
escaneado, previa petición telefónica ou por correo electrónico. Todos
os alumnos, e especialmente aqueles que tiñan entre mans traballos fin
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de grao ou tesinas, puideron recibir ficheiros dixitais que lles permitiron
dispoñer de todo o material académico necesario para ultimar as súas
investigacións. Ademais, continuamos coa publicación do boletín
trimestral de novidades, aloxado na páxina web. Finalmente, despois
da reapertura da biblioteca, unha vez que as restricións o permitiron,
continuamos co sistema de préstamo de libros; en total, durante este
curso foron 622.
O novo contexto obrigounos a todos a dar un salto de calidade no
terreo dixital e, en consecuencia, o Instituto Teolóxico Compostelán e o
Instituto Superior de Ciencias Relixiosas aumentaron significativamente o
número de actividades en liña, o cal facilitou que máis persoas puidesen
implicarse nas mesmas. A biblioteca tamén atendeu consultas dixitais sobre
o fondo antigo da biblioteca, solicitadas por investigadores de diversa
procedencia tanto académica como xeográfica. Todo isto lévanos a pensar
que cada vez máis se vai facendo necesario o deseño e implementación
dunha biblioteca dixital, a par da biblioteca física; ambas poden e deben
coexistir retroalimentándose. O certo é que cada vez se publican máis
libros en formato dixital, unha gran vantaxe, sobre todo tendo en conta
a falta de espazo físico, un mal endémico de todas as bibliotecas
importantes. Esta conxunción sinalada xerará sinerxias e beneficios na
interacción e o acceso á información de toda a comunidade educativa e
dos usuarios en xeral. Por outra banda, a existencia de repositorios
académicos está a facerse xa habitual nas diversas Facultades de Teoloxía.
Nesta mesma liña, podemos constatar que, do elenco de revistas que
temos por intercambio con Compostellanum, catro cesaron a súa
publicación; tres das pertencentes ás Facultades teolóxicas portuguesas,
fusionáronse e, finalmente, 15 revistas son de acceso gratuíto en liña; entre
elas cóntanse as da Universidade Pontificia de Salamanca: Cadernos
Salmantinos de Filosofía, Diálogo Ecuménico, Familia, Helmántica, Revista
Española de Dereito Canónico e Salmanticensis. Facemos votos para que
o novo convenio de colaboración coa Consellería de Cultura, Educación
e Universidade da Xunta de Galicia sirva para promocionar este tipo de
iniciativas tamén na nosa biblioteca.
Finalmente, ingresaron no fondo bibliotecario 525 volumes. A
maioría procedentes da compra directa, tanto das novidades editoriais
españolas, como das estranxeiras que foron solicitados por parte dos
profesores do centro. Tivemos tamén doazóns por parte de profesores e
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institucións: D. José Fernández Lago, D. Francisco J. Buide, D. Alfonso
Novo, D. Benito Méndez, D. Segundo Pérez, D. Marcelino Agís, D.
Vicente González Radío, e outros; de institucións como o Museo do
Pobo Galego, Universidade de Santiago de Compostela, Consello da
Cultura Galega, Museo de Lugo, Museo dás Peregrinacións, Facultade
de Teoloxía de Burgos, Facultade de Teoloxía San Fulgencio. As
doazóns son unha parte importante das actividades para a construción
de coleccións nas bibliotecas. Este curso recibimos libros da biblioteca
persoal de D. Juan Cartelle, que aínda están sen contabilizar e catalogar.
Segue sen catalogar, tamén, a importante biblioteca de D. Manuel
Rozados Taboada, que veu completa. Dela enviamos ao Arquivo
Histórico Diocesano un número moi importante de documentos e
impresos relacionados co Hospital Real de Santiago de Compostela,
desde datos de libros sacramentais, ata privilexios, reais cédulas, libros
de contas, etc.

Fundacións e economía
É importante deixar constancia do esforzo económico da Igrexa
compostelán, é dicir, da dministración económica diocesana, por manter
este centro e tódalas súas actividades. Ó falar da economía diocesana non
sobra dicir que son, fundamentalmente, as aportacións dos cristiáns postas
en comunidade de bens na arquidiócese (aportacións nas parroquias sobre
todo) e na Conferencia Episcopal (aportación voluntaria polo IRPF e fondo
común das dióceses españolas). Outros bens da diócese, algúns nas
fundacións como se di máis abaixo, axudan a manter as actividades
pastorais, caritativas e académicas: a misión da Igrexa.
Dende que o ensino da teoloxía foi excluida da Universidade, a
pesar de estar na orixe da mesma, os estudos teolóxicos de calquera
tipo en España son considerados privados, independentemente da
situación económica dos seus alumnos e profesores. O status de
“concertado” non existe nos Estudos Superiores. Recórdaselle aos
alumnos que este centro non goza de ningún tipo de subvención ou
concerto público para as súas actividades académicas ordinarias.
As taxas, non obstante, intentan axustarse ao máximo ás posibilidades
dos alumnos, de aí que sexan máis similares á Universidade pública e
subvencionada, que non a outras Universidades privadas. Isto a pesar
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de non recibir ningún tipo de axuda pública. Este Centro é posible
grazas ao notable esforzo diocesano, é dicir, ó compromiso do Arcebispo,
D. Julián Barrio Barrio, e a aportación de tódolos fieis que manteñen
a Igrexa.
Dentro das fontes de ingresos diocesanas que manteñen ITC e ISCCR
é digna de salientar a Fundación Modesto Anido. O Rvdo. D. Modesto
Anido Grela, sacerdote diocesano, deixou en 1968 todos os seus bens ao
servizo da Igrexa constituíndo a Fundación que leva o seu nome. A
finalidade prioritaria é facilitar a axuda económica á formación dos futuros
sacerdotes, que se canaliza a través do Instituto Teolóxico Compostelán.
Logo de facer un percorrido pola vida do noso Centro ao longo do
último curso académico, curso profundamente marcado pola alerta
sanitaria que fixo transformar a nosa rutina académica e mesmo os
nosos costumes máis arraigados; creo que é xusto recoñecer que, malia
moitas dificultades, fundamentalmente as de tipo económico e as
motivadas pola pandemia e pola escaseza de alumnos, o noso Instituto
Teolóxico Compostelano é un centro vivo e con vocación de servizo a
toda a Igrexa que peregrina en Galicia…Coa axuda de todos,
confíamos poida seguir, por moitos anos, contribuíndo á formación e
reflexión teolóxica e a construción da Igrexa en terras do Finis Terrae.

Secretario Xeral
Santiago de Compostela
Setembro 2021
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GUÍA E CALENDARIO

1. DIÓCESE
ARCEBISPADO DE SANTIAGO
Praza da Inmaculada 1, 15704 Santiago de Compostela
Tlf. 981 572300; Fax: 981 563691
arzsantiago@archicompostela.org www.archicompostela.org
ARQUIVO HISTÓRICO DIOCESANO
Praza da Inmaculada 5, 15704 Santiago de Compostela
Tlf. 981 583884- 981 562800
archivo@ahds.es www.ahds.es
CARITAS DIOCESANA
Carreira do Conde 14, 15701 Santiago de Compostela
Tlf.: 981 554433; 981 581542; Fax: 981 572005
diocesana.cdsantiago@caritas.es www.caritas-santiago.org
CATEDRAL DE SANTIAGO
Secretaría: secretaria@catedraldesantiago.es
Tlf. 981 562578
Museo: museo@catedraldesantiago.es Tlf. 981 569327
Arquivo-Biblioteca: archivo@catedraldesantiago.es Tlf. 981 575609
http://www.catedraldesantiago.es/es/archivo-biblioteca
SEMINARIO MAIOR
Praza da Inmaculada 5, 15704 Santiago de Compostela
Tlf. 981 583008
Rector: D. Carlos Álvarez Varela
VICARIADO EPISCOPAL DE ENSINO E CATEQUESE
Praza da Inmaculada 5, 15704 Santiago de Compostela
Tlf. 981 581285; Fax: 981 577378
ensenanza@archicompostela.es www.ensenanzaycatequesis.com
www.unirprofescatolicos.wordpress.com
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2. UNIVERSIDADE PONTIFICIA DE SALAMANCA
C/ Compañía, 5. 37002 Salamanca.
Tlf. Reitorado: 923 277102.
Tlf. Decanato Teoloxía: 923 277101.
Secretaría Xeral e Negociado de Títulos: Tlf. 923 277130
secretaria.general@upsa.es.
Negociado de Bolsas: 923 277117.
Facultade de Teoloxía: 923 277109 teologia@upsa.es.

3. INSTITUTO TEOLÓXICO COMPOSTELÁN
Pr. Inmaculada, 5. 15704 Santiago.
Tlf. 981 586277. Fax 981 589916.
Instituto Teolóxico Compostelán (ITC)
-Director ITC:
D. Xosé Antonio Castro Lodeiro
direccion@itcdesantiago.org
-Secretario ITC:
D. Miguel de la Mata Merayo:
secretarioitc@itcdesantiago.org
Instituto Superior Compostelán de Ciencias Relixiosas (ISCCRR)
-Director ISCCRR:
D. Miguel López Varela:
miguellopezvarela.compostela@gmail.com
-Secretario ISCCRR:
D. Antonio Gutiérrez González
secretariocr@itcdesantiago.org
Administrador:
D. Daniel Lorenzo Santos
tribsantiago@archicompostela.org
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