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Descripció/Justificació
La sociologia de la religió és la disciplina que analitza de forma cientifico-empíricament la
realitat religiosa present a les nostres societats. Aquest curs pretén que l’alumnat obtingui el
coneixement de les principals teories de la disciplina, així com que assoleixi les competències
per realitzar una anàlisi sociològica dels fenòmens religiosos.

Requisits i orientacions prèvies
És important que l’alumnat estigui familiaritzat amb la situació religiosa de la nostra societat i
que tingui nocions bàsiques de les diferents religions.

Objectius
Específics
1. Conèixer les teories, així com els principals conceptes, dels autors clàssics en
Sociologia de la religió.
2. Conèixer les teories contemporànies en Sociologia de la religió.
3. Comprendre a nivell global els processos socials relacionats amb la religió.
4. Conèixer la situació religiosa de la nostra societat.

Competències
Competències transversals (genèriques)
1.
2.
3.
4.

Comprensió escrita de textos teòrics de la disciplina.
Expressió escrita a l’hora d’analitzar textos de la disciplina.
Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d'un objecte d'estudi determinat.
Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements
adquirits.
5. Capacitat per relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions
pràctiques.
6. Sensibilitat envers la diversitat d'opinions, pràctiques i estils de vida.
Competències específiques
7. Coneixement del “fet religiós” i el “fet cristià” com a possibilitat d'opció de vida en
els diversos nivells i àmbits d'existència.
8. Identificar els elements fonamentals que configuren els processos de socialització i
d'institucionalització de les organitzacions, les creences i els rituals religiosos des
d'una perspectiva sociològica.
9. Anàlisi de la situació religiosa de la nostra societat.

Continguts
I. Les teories clàssiques de la disciplina: K. Marx, M. Weber, E. Durkheim.
II. Les teories contemporànies de la disciplina: secularització, desecularització,
individualització, pluralisme religiós i models de laïcitat.
III. Formes actuals d’identitat religiosa: desinstitucionalització, noves formes de
religiositat, etc.
IV. La situació religiosa a Catalunya: història, actualitat, pluralisme, mapa de les
religions, gestió de la diversitat, etc.

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge



Treball dins l’aula: 50%
 Exposicions de la professora: 35%
 Posada en comú de lectures i presentacions orals: 15 %
Treball fora de l’aula: 50%
 Lectures i exercicis escrits: 25%
 1 recerca: 15%
 Preparació de la presentació oral: 10%

Avaluació
Criteris d’avaluació




Exercicis escrits de les lectures: 50%
Recerca: 40%
Exposició oral de la recerca: 10%
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