
Cultura  
Religiosa

POSTGRAU

Aquest postgrau ofereix 
un coneixement sòlid de la 
realitat sociològica del fet 
religiós a Catalunya i de la seva 
incidència social en la cultura 
relacionada amb l’educació i el 
patrimoni religiós.

Més informació:

www.uvic.cat/formacio-continua

Coorganitzat amb:



POSTGRAU EN CULTURA RELIGIOSA

Crèdits: 30

Dates: de gener a desembre 

Modalitat: semipresencial 

Lloc: Vic, Vallbona de les Monges, 
Ripoll, Barcelona, Manresa  
i Montserrat 

Idioma: català 

Coordinació: Joan Callarisa (UVic)
Ramon Rial (Vedruna Catalunya)

Adreçat a: mestres d’educació 
primària i professors de secundària 
i batxillerat. També a un públic 
general interessat en aprofundir en 
el camp del coneixement religiós de 
la nostra societat.

Per a més informació:  
infofc@uvic.cat

PLA D’ESTUDIS

Mòduls

Mòdul 1. Fet Religiós i Societat. Ètica i Espiritualitat

Crèdits

6,5

Mòdul 2. Bíblia i Tradició Judeocristiana 7

Mòdul 3. Art i Expressió Religiosa 7,5

Mòdul 4. Diversitat Religiosa 4,5

Mòdul 5. Educació i Fet Religiós 4,5

DESCRIPCIÓ

Aquest postgrau ofereix la possibilitat d’obtenir un 
coneixement sòlid entorn al concepte de Cultura Religiosa 
i saber llegir les claus que de la seva incidència social des 
de diverses perspectives relacionades amb el patrimoni 
religiós, la diversitat religiosa i el fet educatiu. I, a la 
vegada, saber analitzar com el fet religiós ha impregnat 
el món cultural a través de l’art, la música, les expressions 
artístiques i el patrimoni durant més de dos mil anys. 
Finalment, aquest postgrau aporta un espai de reflexió 
al voltant de l’enfocament pedagògic del fet religiós en 
l’educació del nostre país. 

El postgrau s’estructura en 5 mòduls. El primer dedicat a 
l’Antropologia humana i la seva relació amb l’espiritualitat 
i l’ètica, aprofundint en la realitat sociològica de 
Catalunya. El segon mòdul presenta La Bíblia i la tradició 
judeocristiana, mostrant la influència en la nostra cultura. 
Un tercer mòdul presenta les diverses expressions del fet 
religiós en les arts: pintura, arquitectura, escultura, música, 
gastronomia, cinema. El quart mòdul afronta la convivència 
avui de diverses tradicions religioses i noves religiositats. 
Finalment, hi ha un cinquè mòdul dedicat a l’enfocament 
pedagògic del fet religiós a casa nostra. A través d’una 
metodologia activa i participativa, es combinaran sessions 
online sincròniques amb exposicions orals, debats, visites, 
audicions i rutes per espais emblemàtics i converses amb 
diferents confessions religioses. El postgrau té 30 crèdits 
obligatoris. 

Amb el suport de:

Aquest postgrau té el suport de la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament 
de Justícia i de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic


