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Objectius

La creixent visibilitat de les religions en l'esfera pública, unida al context actual de transformació de les
pertinences i identitats religioses en la societat contemporània, atorga una importància crucial a l'estudi de les
religions. Tot i les prediccions que auguraven que la religió s'esvairia davant els processos de secularització,
la religió continua sent un element clau per entendre el món contemporani tant a nivell global --amb les
relacions entre moviments migratoris, política internacional i actors religiosos globals-- com a nivell local --amb
la diversificació dels escenaris urbans, l'emergència de nous reptes per a l'acomodació de la diversitat i
l'augment de la diversitat per raons religioses.

L'objectiu d'aquest curs és oferir una visió crítica de la relació entre religió i política al món contemporani i,
buscant aquest objectiu, abasta una sèrie de temes que són fonamentals per entendre com la religió ha
modelat i ha estat modelada per les diverses transformacions polítiques, socials i culturals de caràcter
mundial. De forma paral·lela, l'assignatura aborda qüestions clau com la relació (complexa) entre gènere i
religió, les relacions entre cos, espiritualitat i política, així com la relació de la religió amb moviments polítics i
socials.

Finalment, cal destacar que el curs s'imparteix des d'una perspectiva interdisciplinària amb uns fonaments
científics que cal trobar-los en els camps de la sociologia, principalment, a més d'en la ciència política,
l'antropologia, els estudis religiosos i les relacions internacionals. Així mateix, el curs ofereix tant un espai de
reflexió teòric i crítica, com un laboratori etnogràfic basat en la dimensió més aplicada.

Competències

Aplicar l'enfocament de gènere a l'anàlisi de la relació entre mercat laboral, cures i desigualtats socials.
Dissenyar, implementar i avaluar les polítiques socials i els processos que incideixen en la redistribució
de recursos i en la millora del benestar de la ciutadania, en diferents àmbits i des d'una perspectiva
europea.

Distingir les principals transformacions econòmiques, polítiques, socials i culturals de les societats
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1.  

2.  
3.  

4.  

Distingir les principals transformacions econòmiques, polítiques, socials i culturals de les societats
complexes per a analitzar els reptes fonamentals que plantegen per a la igualtat i el benestar.
Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els reptes que planteja la diversificació del mapa religiós en el disseny de polítiques públiques
i en els models de convivència.
Identificar el gènere com una de les principals relacions socials que configuren la gestió de la diversitat.
Identificar els dilemes, els reptes i les principals característiques de les polítiques públiques a l'hora de
prendre decisions d'intervenció social en matèria de gestió de la diversitat religiosa a Europa.
Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.

Continguts

El curs s'estructura al voltant de tres eixos, cadascun dels quals desenvolupa un conjunt de temes específics
que es detallen a continuació:

1.REPENSAR LA RELIGIÓ

a. Què és la religió? Debats teòrics i clarificació conceptual
b. La invenció de la religió: Colonialisme, formació de l'estat-nació i poder

2.TRANSFORMACIONS DEL PAISATGE RELIGIÓS

a. Secularització, pluralisme, fonamentalisme i globalització
b. Creure en la diàspora: migració, gènere i socialització religiosa
3. Noves formes d'espiritualitat: el gènere, el cos i el sentit en disputa

3.¿GESTIONAR LA RELIGIÓ? DILEMES SOCIOLÒGICS, FILOSÒFICS I JURÍDICS

a. Visibilitat de la diversitat religiosa: al carrer i a les institucions públiques
b. Minories religioses i governança urbana: el cas de l'islam
c. Polítiques públiques i gestió local de la religió. Molts reptes i algunes respostes

El programa de l'assignatura es complementa amb un  que complementaràLaboratori de reflexió aplicat
l'exposició del programa. Dins d'aquest Laboratori, algun dels casos pràctics que s'abordaran són els
següents:

Religió a la presó: reptes, respostes i dilemes;
Mort gestacional i diversitat religiosa: models d'abordatge;
Literatura, islam i gènere: la ficció com a arma política, i
Gestió local de la diversitat: el cas de l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona.

Per a l'abordatge d'aquests casos pràctics es comptarà amb professorat convidat i també es duran a terme
visites i sortides fora de l'aula.

Metodologia

L'assignatura s'estructura a l'entorn de tres blocs temàtics:

1.REPENSAR LA RELIGIÓ

2.TRANSFORMACIONS DEL PAISATGE RELIGIÓS

3.¿GESTIONAR LA RELIGIÓ? DILEMES SOCIOLÒGICS, FILOSÒFICS I JURÍDICS
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Durant les sessions teòriques es combinaran les  amb, ja sigui el  sobreclasses de caràcter magistral debat
una lectura o article de la bibliografia referenciada, i/o la presència d'un convidat/da expert en el tema tractat
que impartirà una  i posterior debat.conferència

L'aproximació teòrica es complementarà amb un erà dins d'aquest Laboratori on es. SLaboratori Etnogràfic
desenvoluparan els casos pràctics:

a. Religió a la presó;

b. Mort gestacional i diversitat religiosa;

c. Literatura i islam, i

d. Gestió local de la diversitat.

Poc abans de finalitzar el curs, es convidarà l'alumnat a presentar els avenços dels seus treballs per a la seva
discussió, ja sigui al grup-classe o en sessions de tutoria amb una de les responsables de l'assignatura.

L'  i exigeix un mínim del 80% de pressencialitat.assistència a les classes és obligatòria

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 35 1,4 1, 2, 3

Treball en equip 35 1,4 1, 2, 3, 4

Tipus: Supervisades

Laboratori d'etnografia 20 0,8 2, 3, 4

Avaluació

L'assignatura s'avalua a partir de tres tipus d'exercicis:

1. Una  no memorística en la qual l'estudiantat haurà de demostrar que ha entès i assimilat elsprova final
principals continguts del programa. Aquesta prova tindrà un pes del  i no és necessàriament40% de la nota
presencial.

2. Un  (preferentment en grup de tres persones) que, amb una aproximació etnogràfica,treball empíric
desenvoluparà algun dels temes tractats en el , acompanyant-se de tutories en grup amb una de lesLaboratori
responsables de l'assignatura. El pes d'aquest treball és del .50% de la nota final

3. Finalment, si bé no és obligatori per aprovar l'assignatura, hi haurà un exercici de defensa oral i pública
durant 8 minuts del contingut del treball empíric. Aquesta avaluació estarà parcialment supervisada i avaluada
per experts/tes en el tema tractat. Aquesta prova .tindrà un pes de 10%

Es contempla la possibilitat de  la prova final si la nota obtinguda és igual o superior a 4.recuperar

Activitats d'avaluació

3



Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Defensa oral i pública 10% 10 0,4 1, 2, 3, 4

Laboratori etnogràfic 50% 20 0,8 2, 3, 4

Prova escrita 40 % 30 1,2 1, 2, 3
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Es facilitarà  c per a desenvolupar el treball de curs, un cop s'hagi participat en elsbibliografia específica ad ho
Laboratoris i triat el tema.
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