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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
      
Aquesta assignatura intenta donar una aproximació al fet religiós apte per als estudiants que vulguin 
continuar després per assolir la declaració d'idoneïtat com a mestre de religió. Aquesta primera 
assignatura comença amb una introducció a què és un mestre de religió, passem a estudiar el fet religiós, 
història d'algunes religions importants i finalment ens introduïm en la Bíblia, llibre sagrat per a la tradició 
jueu-cristiana.   
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 
1. Marc general de l'ensenyament de la religió a l'escola: l'assignatura de religió a Europa, a Espanya i a 
Catalunya. El mestre de religió a primària. Estudis requerits. Legislació actual, curriculums. 
 
2. Fenomenologia de les Religions. Definició de Religió. Conceptualització del "diví". Ciències de la 
Religió. Pluralitat de perspectives en l'estudi de les religions i les altres ciències de la religió. 
 
3. Història de les Religions. Primers símptomes de religiositat. Constants religioses universals: religiositat 
tel·lúrica, celeste i ètnico-política, religiositat mistèrica. 
 
4. Aproximació a algunes de les religions de més gran implantació (nombre de fidels o extensió 
geogràfica): hinduisme, budisme, religiositat a Xina, l'islam. Tradició hebreu-cristiana. 
 
4. Els nous moviments religiosos, denominacions i classificació. Formes religioses derivades: animisme, 
xamanisme, màgia. L'ateisme: definició, subdivisió i classes. Evolució religiosa de la humanitat?: 
Evolucionisme progressiu, regressiu, evolució religiosa per "irradiació". 
 
5. Introducció a la Bíblia: La Bíblia com a paraula de Déu. Revelació i història. Progrés en la Revelació. 
Llenguatge humà i Bíblia: gèneres literaris. El text de la Bíblia, apunts de crítica textual. Inspiració, 
autoria, problemes oberts. El canon de la Bíblia. Veritat de la Bíblia. Noció d'hermenéutica. 
 
6. L'Antic Testament 
 
7. El Nou Testament 
  
 
3. Avaluació 
 
Els alumnes poden optar per fer un treball individual o un examen escrit. En els dos casos es valorarà 
l'assistència a classe i participació, així com els apunts i notes de classe que hagin pres durant el curs. 
El treball individual ha de ser concebut com una ampliació d'algun dels temes que hem desenvolupat al 
llarg del quadrimestre, i abans de realitzar-lo han de parlar amb el professor per concretar-ne l'extensió, 
l'esquema general i la bibliografia emprada. 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
 
L'eina bàsica consisteix en el seguiment de la classe. Els apunts poden ser de l´explicació del professor o 
basats en altres materials, com fotocòpies lliurades, explicacions a partir de ppt a classe, material web, o 
recursos inclosos al Campus virtual. Per fer els treballs d'ampliació convé concretar abans amb el 
professor les fonts més adients. 
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