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Benvolguts/des, 

Us comuniquem que en aplicació de les noves mesures del PROCICAT en relació al Covid-
19 (Resolució SLT/275/2021, DOGC 8335, 6 febrer 2021) que permeten la docència 
presencial en el Primer curs de Grau universitari, l’Ateneu Universitari Sant Pacià inicia la 
recuperació de la docència presencial física. 

Aquesta mesura s’aplicarà a partir de dimarts vinent, dia 9 de febrer, únicament al Primer 
curs de Grau de les Facultats de Teologia i Filosofia (Quinquenni filosoficoteològic) i a les 
matèries filosoficoteològiques del Primer curs de Grau de la Facultat Antoni Gaudí. Així, 
doncs, i només per a aquests cursos, l’inici del Segon semestre serà dimarts, dia 9. 

Les classes tindran lloc a l’Aula 1 del Seminari. Caldrà observar totes les mesures de 
prevenció sanitària vigents: ús de mascareta, distanciament, higiene de mans i ventilació 
de l’aula. 

La resta de cursos de Grau i Màster de les tres Facultats, de l’Institut de Litúrgia ad instar 
Facultatis i de l’Escola de Llengües Antigues, així com també les dels cursos no acadèmics, 
s’impartiran a partir de dilluns 8 de febrer, segons la programació i horaris establerts, en 
modalitat telemàtica com s’ha fet fins ara. 

L’enllaç de connexió a les aules telemàtiques el trobareu indicat en el web de cada Facultat, 
dins l’apartat “L’Ateneu a casa”: 

https://teologia-catalunya.cat/ca/info-practica/classes-online/133 

https://facultatantonigaudi.cat/ca/formacio/classes-online/84 

https://www.liturgiabarcelona.com/ca/ 

Així mateix, us comuniquem que a partir de dilluns dia 8 les Secretaries de les facultats 
faran atenció presencial en horari de mati, d’11,00 a 13,00 h, de dilluns a dijous. 

■ Recordem els horaris dels serveis de Secretaria, Biblioteca i del Seminari 👇🏼 

🕢 HORARIS DE LES SECRETARIES 

📑 Secretaria de les Facultats de Teologia, Antoni Gaudí i Institut de Litúrgia ad instar 

Facultatis 

👉🏼 El servei de Secretaria es manté en l'horari habitual: de 9 a 14 h (dll a dv) i de 16 a 

19 h (dll a dj): 📩 docencia@edusantpacia.cat 📞 (+34) 93 453 49 25 / 655 819 571 – 

Atenció presencial: d’11 a 13h (de dilluns a dijous) 
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📑  Secretaria de la Facultat de Filosofia de Catalunya 

🙍🏼♀️  Atenció presencial: d'11 a 13 h (dll a dv) 

💻  Atenció telefònica: de 9 a 14 h (dll a dv) i de 16 a 19 h (dll a dc) 

📞 93 453 43 38 

📩 secretaria.filosofia@edusantpacia.cat 

📚 HORARIS DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA EPISCOPAL DEL SEMINARI DE BARCELONA 

📆  Dilluns, dijous i divendres: de 9 a 15 h 

📆  Dimarts i dimecres: de 9 a 14 h i de 14:30 a 20 h 

🏛HORARIS DE L'EDIFICI DEL SEMINARI CONCILIAR DE BARCELONA 

📆 Dilluns, dijous i divendres: de 8 a 15 h 

📆 Dimarts i dimecres: de 8 a 21 h 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Us desitgem un bon inici de classes.  

Cordialment, 

 

Dr. Miquel Ramon Fuentes 

Secretari general de l’AUSP 

 

Barcelona, 6 de febrer de 2021 
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