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CODI: IRE 

 
TIPUS: Lliure Configuració     CURS: 2    SEMESTRE: 1Q  
CRÈDITS hores/setmana: 5 crèdits 
CRÈDITS ECTS: 4 crèdits 
PROFESSOR: Francesc-Xavier MARÍN i TORNÉ 
IDIOMA: Català 
 
 
PREREQUISITS: No n’hi ha 
 
CONEIXEMENTS PREVIS: No n’hi ha 
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT: No n’hi ha 
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  
 
Institucions Religioses és una disciplina de caràcter essencialment teòric que té com a finalitat l’estudi del 
fenomen religiós globalment considerat; és a dir, la transformació de l’experiència religiosa en cultura: sistemes 
de coneixements, creences, normes morals, lleis, costums, prejudicis, actituds, expressions artístiques, 
símbols... Per això, l’objectiu fonamental d’aquests crèdits és l’assoliment d’uns determinats continguts teòrics a 
fi de poder objectivar les institucions religioses bo i partint d'una perspectiva interdisciplinària (que combina 
l'antropologia, la filosofia, la psicologia i la sociologia) que permeti l’anàlisi d’alguns dels fenòmens religiosos que 
acostumen a ser objecte del tractament mediàtic. D’una manera específica durant aquest curs s’estudiaran 
l’Administració nordamericana i Al-Qaida com a exemples d’institucions religioses contemporànies. 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
 
1.- Analitzar les característiques globals de tota experiència religiosa i estudiar les principals formes de concebre 
la religió en el pensament modern. 
2.- Estudiar les connexions entre l’experiència religiosa i els processos de comunicació i informació peculiars de 
la nostra civilització a partir de les diferents esferes culturals. 
3.- Adonar-se de la riquesa i de la complexitat del fenomen religiós. La seva polivalència (que li fa adoptar 
diferents morfologies i expressions culturals) obliga a adquirir un mètode científic de treball que incorpori autors, 
escoles, bibliografia i terminologia especialitzada. 
4.- Avaluar l’impacte sobre les Institucions Religioses de l’actual configuració en societats d’estructura complexa 
marcades pel pluralisme ideològic i la mundialització. 
 
CONTINGUTS:  
 
I.- UNA DEFINICIÓ D’INSTITUCIÓ RELIGIOSA OPERATIVA PER A LES CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ. 
1.- Elements i estructures essencials per a una caracterització del fet religiós. La distinció entre religió, 
religiositat, institucions religioses, espiritualitat i confessionalitat com a factor clau per al tractament mediàtic del 
fet religiós. 
2.- La varietat de les metodologies aplicades a l’estudi dels fenòmens religiosos i els seus resultats: escola 
evolucionista, sociològica, difusionista, fenomenològica, lingüística, folklòrica, comparatista, històrica... 
 
II.- EL FONAMENT ANTROPOLÒGIC DE LES INSTITUCIONS RELIGIOSES 
1.- La genètica de l’experiència religiosa: model psicològic. 
2.- El dret i els fenòmens religiosos: tractament jurídic. 
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3.- L’objectivació social de l'experiència religiosa: procés sociològic. 
4.- La transcendència racionalitzada: lectura científica. 
 
III.- INSTITUCIONES RELIGIOSES CONTEMPORÀNIES. 
1.- L’Administració Nordamericana. 
1.1.- Els antecedents: 
1.1.1.- Rousseau: la religió civil 
1.1.2.- Tocqueville: la democràcia a Amèrica 
1.1.3.- Franklin: el puritanisme 
1.1.4.- Strauss: el neoconservadurisme 
1.1.5.- Les denominacions nordamericanes: mormons, testimonis de Jehovà i evangelistes. 
1.2.- G.W.Bush:   
1.2.1.- W.James: lectura psicològica dels born-again. 
1.2.2.- L’estratègia de seguretat nacional i la guerra contra el terrorisme 
2.- L’Islamisme. 
1.1.- Els antecedents: 
1.1.1.- Els orígens: unitat, comunitat, llei. 
1.1.2.- La reforma salafista 
1.1.3.- La revolució xiïta a Iran 
1.2.- Al-Qaeda. 
3.- Religió i (post)modernitat. La desregulació religiosa. 
3.1.- Modernitat, Postmodernitat i Fet Religiós: Decadència i persistència de la identitat religiosa en l’era de la 
globalització. 
3.2.- Lògica de la secularització i reencantament del món: privatització, emotivitat, fluïdesa, disseminació i 
mercantilització del sagrat. De la religió invisible a la nova visibilitat de la religió. 
 
 
 
METODOLOGIA: 
 
 
ACTIVITATS PRESENCIALS 
 
Exposició de continguts per part del professor. 
El fet que les classes tinguin una estructura inicialment magisterial respon només a la voluntat 
explícita de presentar possibles temes de reflexió per al treball personal de l’alumnat a propòsit 
de cada bloc del temari. El professor tindrà una tasca bàsicament orientadora, d’una banda 
exposant els grans temes del Programa i, d’altra, introduint la lectura de textos i les 
orientacions generals del treball personal.  
Pel que fa a l’alumnat, lectura de material específic, discussió a classe i elaboració d’una 
reflexió crítica. s’espera la seva participació activa en les classes: no només assistint i prenent 
apunts sinó, sobretot, intervenint per a preguntar, proposar altres punts de vista, posar en 
comú les lectures treballades i la reflexió duta a terme en l’estudi personal.  
TREBALL INDIVIDUAL I TUTORIES 
 
Cal el seguiment tutoritzat que permeti la comprovació del grau d’assoliment dels objectius 
proposats, treballar conjuntament la matèria i fer el seguiment de les activitats. Cal aprofitar les 
tutories per a facilitar un estudi gradual i progressiu, seqüenciat i temporalitzat que demana un 
ritme acumulatiu dels continguts per a reeixir en l’aprenentatge continuat.  
Per a facilitar aquest procés l’alumnat disposarà, en el BLink de la Facultat, de material 
complementari per al seu estudi; en cadascuna de les unitats de treball hi constaran els 
objectius específics, un dossier d’apunts, material complementari, activitats i bibliografia. 
TREBALL NO PRESENCIAL TUTORITZAT 
 
A través del material disponible en el Blink l’alumnat treballarà de forma autònoma: 
- ampliant les perspectives presentades a classe a través del treball sobre la bibliografia 
recomanada. 
- contrastant punts de vista a través dels Fòrums organitzats. 
- realitzant les activitats d’autoaprenentatge disponibles en cada Unitat. 
 
El seguiment tutoritzat permetrà la comprovació del grau d’assoliment dels objectius proposats, treballar 
conjuntament la matèria i fer el seguiment dels treballs. Cal aprofitar les tutories per a facilitar un estudi gradual i 
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progressiu, seqüenciat i temporalitzat que demana un ritme acumulatiu dels continguts per a reeixir en 
l’aprenentatge continuat. Per a fer el seguiment personalitzat l’alumnat disposa en el BLink d’un document titulat 
ECTS (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits) on es fa constar la informació referida al treball 
presencial, al treball no presencial programat i al treball no presencial autònom. Cada setmana l’alumnat haurà el 
fer-ne l’autoavaluació i remetre el document omplenat al professor via mail: xaviermt@blanquerna.url.edu 
 
 
AVALUACIÓ:   
 
Els diversos objectius d’aprenentatge seran avaluats segons les següents estratègies d’avaluació, amb el 
següent valor relatiu: 
 

Examen  60 % 
Activitats d’autoaprenentatge 20 % 
Participació en el Fòrum 10 % 
Informes bibliogràfics 10 % 

 
 

1. L’Examen consistirà en una prova conceptual que permeti avaluar el domini de la terminologia 
característica de la matèria, la capacitat d’anàlisi a propòsit de textos, l’habilitat sintètica de grans 
qüestions, la capacitat argumentativa i el treball dut a terme a partir de la bibliografia especialitzada, tot 
d’acord amb els Objectius d’Aprenentatge citats en aquest Programa. Per tant, en cap cas s’aprovarà un 
examen que es limiti a reproduir només allò explicat a classe o només allò contingut en els dossiers del 
Blink. En el supòsit d’haver de recuperar l’assignatura només hi haurà la modalitat d’un examen que 
representarà el 100% de la nota, sense la possibilitat de guardar notes de treballs i activitats anteriors.. 

2. Les Activitats d’autoaprenentatge estaran a disposició de l’alumnat en el BLink. Tractant-se 
d’autroaprenentatge, només hi poden accedir els alumnes que assisteixin regularment a classe, en el 
benentès que es tracta d’activitats estrictament personals. Com que estan programades en seqüències, 
no s’acceptaran aquelles activitats lliurades en bloc a final de quadrimestre. Per a conèixer l’avaluació 
d’aquestes activitats l’alumnat haurà de concertar una entrevista amb el professor. 

3. La participació en el Fòrum ha de ser oportuna i crítica: l’alumnat hi haurà de participar de forma 
permanent i estable, no limitant-se a donar impressions sinó aportant dades resultat del seu estudi i de 
les seves lectures. 

4. Per a optar a l’informe Bibliogràfic l’alumnat ha de seguir el protocol següent: 
• a.- proposar al professor un llibre de la bibliografia per a treballar. 
• b.- enviar en el termini d’un mes un mapa conceptual amb les idees principals d’un dels capítols 

del llibre, així com l’esquema de l’argumentació de l’autor. 
• c.- el professor contestarà a l’alumne proposant-li ampliar amb textos del mateix llibre aquest 

primer esquema. 
 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 
1. Conèixer les bases epistemològiques de les Ciències de la Religió, la història d’aquesta 
disciplina, i els seus principals paradigmes, objectes d’estudi i metodologies d’investigació. 
Examen 
Activitats 
Fòrum 
Informe 
2. Analitzar, a partir dels instruments propis de les ciències socials, els diversos àmbits 
d’aplicació en el món de la Comunicació de les Ciències de la Religió. 
Examen 
Activitats 
Fòrum 
Informe 
3.- Aplicar les implicacions de la problemàtica derivada de les definicions i les etimologies de 
Religió. 
Examen 
Activitats 
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Fòrum 
Informe 
4.- Conèixer les derivacions de l’enfocament de l’escola sociològica (Durkheim) i l’escola 
fenomenològica (Husserl) en l’estudi científic dels fenòmens religiosos. 
Examen 
Activitats 
Fòrum 
Informe 
5.- Identificar la influència dels pensadors enciclopedistes francesos en la revolució 
nordamericana. 
Examen 
Activitats 
Informe 
6.- Descobrir l’originalitat de les denominacions religioses específicament nordamericanes. 
Examen 
Activitats 
Informe 
7.- Comentar els principals documents de l’Administració nordamericana sobre la guerra contra 
el terrorisme. 
Examen 
Activitats 
Informe 
8.- Establir la seqüència de la configuració de l’islamisme. 
Examen 
Activitats 
Informe 
9.- Analitzar la singularitat d’Al-Qaeda. 
Examen 
Activitats 
Informe 
10.- Mostrar la lògica del reencantament religiós del món d’acord amb els postulats de les 
Ciències de la Religió. 
Examen 
Activitats 
Informe 
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