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Descripció/Justificació
El curs oferirà una introducció a la disciplina de la Història Comparada de les Religions. La
Història Comparada de les Religions és una titulació acadèmica que s’imparteix en moltes
universitats europees i en la majoria de les del continent americà. El curs consta de dues parts,
la primera consisteix en la introducció als aspectes teòrics, metodològics i històrics de la
disciplina. La segona part oferirà una visió global de les diferents religions, tant històriques com
actuals, i les diferents formes de classificar-les.

Requisits i orientacions prèvies
Els curs és introductori i, per tant, no es demana un coneixement específic sobre la temàtica.
No obstant, i donada la transversalitat dels estudis, poden ser d’utilitat per als alumnes els
coneixements previs sobre matèries d’humanitats tals com, a més dels coneixements sobre
religions, els d’història, filosofia, metodologia històrica, antropologia, sociologia, psicologia de la
religió, arqueologia, art i altres matèries afins.

Objectius
Específics
-

Conèixer l’àmbit d’actuació, els principis metodològics i l’estat actual de la disciplina de
la Història de les religions.
Adquirir les nocions bàsiques del seu desenvolupament històric.
Conèixer els diferents enfocaments des dels quals es pot tractar la disciplina.
Familiaritzar-se amb el concepte de “religió” emprat en l’àmbit dels estudis comparats.
Conèixer els diferents aspectes teòrics i pràctics que caracteritzen la fenomenologia
religiosa.
Familiaritzar-se amb la caracterització i classificació de les diferents manifestacions
religioses.
Reconèixer i identificar les principals religions presents i històriques.
Conèixer els diferents plantejaments cristians a l’hora de tractar l’enfocament de les
“altres” religions.

Competències
Competències transversals (genèriques)
Anàlisis d’història comparada.
Capacitat d’analitzar i estudiar diferents cultures comparativament.
Capacitat d’analitzar els diferents aspectes de la manifestació religiosa (rituals, símbols, mites,
art,...)

Competències específiques
Metodologia pròpia de la Història de les Religions.
Anàlisi hermenèutica del fet religiós.

Continguts
BLOC I
1. Àmbit d’actuació i metodologia
2. Problemàtica entorn de la definició del concepte de religió
3. Breu història de la disciplina
4. Caracterització de la fenomenologia religiosa (ritus i símbols urànics, agricultura i cultes de la
fertilitat, vegetació i símbols de renovació,…)
5. Aspectes de les creences i pràctiques religioses (creença, símbols, rituals, moral, teologia,…)
BLOC II
6. Notes sobre la classificació: Religions ètniques i religions fundades. Les religions de les
grans cultures de l’antiguitat. Les religions escrites i les religions nacionals
7. La qüestió de la religió a la prehistòria.
8. Les religions a l’Europa continental antiga
9. Les religions a la Mediterrània.
9. Les religions a l’Àsia septentrional i Central
10 Les grans religions d’Àsia.
11. Religions del sud-est asiàtic.
12. Les religions a Oceania
13. Divisions i aspectes generals de les religions africanes.
14. Les religions indígenes d’Amèrica del nord.
15 Les grans religions mesoamericanes i les religions indígenes de sudamèrica.
16. Les religions caribenyes i els sincretismes afroamericans.
17. Els nous moviments religiosos. L’estudi dels ateismes contemporanis en tant que
fenomenologia religiosa.

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge
El bloc I consistirà bàsicament en classes magistrals. Les classes es donaran amb suports
audiovisuals per tal d’exemplificar i esquematitzar els conceptes i nocions introduïdes.
S’animarà sovint a la participació a classe per tal d’aprofundir i consolidar l’aprenentatge.
El bloc II combinarà les classes magistrals amb l’exposició (voluntària) de treballs relacionats
amb els temes tractats.

Avaluació
Criteris d’avaluació
La valoració dels continguts es farà a partir de dues proves. Una de teòrica, avaluant
l’adquisició de conceptes, la comprensió de la metodologia i de les característiques pròpies de
la disciplina. L’altra consistirà en un treball d’elaboració pràctic de continguts, relacionats amb
un dels temes tractats i on s’emprin els principis metodològics vistos al llarg del curs.
Per a l’avaluació es tindrà en compte tres aspectes: l’adquisició dels continguts, la correcció en
la metodologia (especialment en la prova pràctica), i en l’argumentació.
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