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1.- Presentació de la matèria o assignatura 

 

Quan una persona està sent acompanyada per un professional de l’Educació social o del 

Treball social és clar que es troba en una situació de mancança o de vulnerabilitat. Entre 

totes les necessitats que pot experimentar algú que es trobi en aquestes circumstàncies hi 

ha les que estan vinculades al sentit. Una persona que ha de viure al carrer, té necessitat 

d’una casa, té necessitats afectives i de seguretat, i també, té necessitat de trobar o donar 

sentit a la seva vida, a allò que li està passant. És molt important poder atendre els tres tipus 

de necessitat descrites per tal d’oferir un acompanyament complet a la persona. 

Les necessitats espirituals són les que estan vinculades al sentit i a l’objectiu que cada 

persona posa a la seva vida. Al llarg de la història de la humanitat s’han desenvolupat 

diversos sistemes culturals per donar resposta a les necessitats de l’esperit. Les religions, 

les filosofies, les espiritualitats han fet aquesta tasca d’ajudar les persones a mirar el seu 

interior i a trobar el sentit de l’existència. La nostra societat occidental, ha desenvolupat un 

tipus de pensament molt racionalista, centrat en el “logos”, en el que el pensament discursiu 

de vegades ha deixat poc espai a la introspecció a la mirada interior.  

L’assignatura Diàleg interreligiós i acció social vol oferir als futurs professionals un espai de 

reflexió sobre la dimensió espiritual de la persona i també de coneixement sobre les 

principals tradicions religioses i espirituals que estan configurant el món contemporani. Amb 

el recorregut per aquesta matèria l’estudiant està convidat a tenir una mirada oberta vers el 

concepte d’espiritualitat, entenent que és una dimensió de la persona i que la religiositat, en 

tot cas, és una de les maneres que els humans han desenvolupat per expressar aquesta 

dimensió d’interioritat. 

 

2.- Competències a desenvolupar 

 

 Identificar la dimensió espiritual de la persona en diferents contextos. 

 Reconèixer la multiculturalitat a través de l’ús crític del relativisme cultural, en normes 

socials, polítiques, filosòfiques i religioses. 

 Analitzar i avaluar els factors que determinen o possibiliten els processos d’inclusió 

social. 

 Reconèixer la naturalesa de les diferències individuals identificant les variables que 

poden influir en l’aparició o manteniment de les desigualtats i la discriminació  
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3.- Continguts 

 
1. La dimensió espiritual de la persona. Més enllà de les formes religioses. 

 
1.1. Aproximació a l'espiritualitat. 

1.2. Espiritualitat i religiositat. 

1.3. Anhels espirituals versus necessitats emocionals o psicològiques. 

1.4. La intel·ligència espiritual. 

 

2. El fet religiós 
 
2.1. Característiques del fet religiós. 

2.2. Elements constitutius del fet religiós: Persona creient, elements sagrats, misteri. 

2.3. Els ritus i la comunitat. 

 

3. Les grans religions i conviccions 
 

3.1. Panorama de les grans religions al món. 

3.2. Mapa de les religions a Catalunya. 

3.3. Budisme, cristianisme i islam. 

3.4. Ateisme i laïcitat. 

3.5. Minories religioses presents a Catalunya. 

 

4. Intervenció socioeducativa i espiritualitat 
 

4.1. L’hospitalitat com a deure i actitud espiritual  
4.2. L’acció social en el marc de les tradicions religioses. 

 

 

4.- Resultats de l’aprenentatge 

 

Al final del procés l’estudiant mostrarà les següents evidències de les competències 

desenvolupades: 

 S’aproximarà al concepte de dimensió espiritual de les persones. 

 Sabrà evidenciar la diferència entre religiositat i espiritualitat. 

 Aprendrà com es pot incloure la perspectiva espiritual en l’acompanyament a les 

persones. 

 Sabrà explicar els conceptes clau que configuren les grans tradicions religioses de la 

nostra societat. 

 Coneixerà la proposta d’espiritualitat que ofereixen les principals tradicions religioses 

del nostre entorn. 
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5.- Metodologia 

 

5.1.- Activitats del professor: 

 

 Presentar els temes de l’assignatura. 

 Acompanyar els estudiants en la comprensió de textos i de material audiovisual 

sobre els temes claus de l’assignatura. 

 Proposar articles i textos de lectura. 

 Orientar els estudiants en el procés d’aprenentatge. 

 

5.2.- Activitats dels estudiants: 

 

 Participar activament de les classes.  

 Llegir i reflexionar els textos que es proposin. 

 Fer les activitats personals i en grup. 

 Mostrar curiositat sobre els temes de l’assignatura. 

 Aportar informacions relacionades amb el que es treballi a classe. 

 

Treball a l’aula 25 h 1 ECTS 

Treball tutoritzat 25 h 1 ECTS 

Treball autònom 25 h 1 ECTS 

 

 

6.- Sistema d’avaluació 

 

6.1.- Activitats o instruments d’avaluació 

L’assignatura té dues convocatòries, al gener i al juliol. La primera convocatòria es pot fer a 

partir d’avaluació continuada o final, i la segona només amb avaluació final. 

6.1.1 Avaluació continuada 

a) MODALITAT PRESENCIAL (per optar a aquesta modalitat cal haver assistit com a 

mínim a 10 de les 13 sessions de l’assignatura) 

Dues activitats parcials d’avaluació corresponents a la matèria desenvolupada.  

 Activitat d’avaluació 1:    50%.... 5 novembre 

 Activitat d’avaluació 2:    50% ... 17 desembre 

b) MODALITAT NO PRESENCIAL (per a alumnes que no garanteixin un mínim 

d’assistència de 10 sessions)  
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Dues activitats parcials d’avaluació corresponents a la matèria desenvolupada.  

 Activitat d’avaluació 1:    20%.... 5 novembre 

 Activitat d’avaluació 2:    20% ... 17 desembre 

 Examen final en data oficial  60%  

 

c) MODALITAT ADAPTADA (per a alumnes amb itinerari adaptat oficialment 

reconegut) 

Dues activitats parcials d’avaluació corresponents a la matèria desenvolupada.  

 Activitat d’avaluació 1:    20%.... 5 novembre 

 Activitat d’avaluació 2:    20% ... 17 desembre 

 Examen final en data oficial  60%  

 

6.1.2 Avaluació final  

PER A ALUMNES DE QUALSEVOL MODALITAT QUE OPTIN PER FER NOMÉS 

AVALUACIÓ FINAL 

 Examen final de síntesi de l’assignatura, per fer individualment en les dates oficials 

d’examen 

 

6.2.- Criteris d’avaluació 

 
Les activitats d’avaluació estaran centrades en determinar si l’alumne coneix o reconeix els 

conceptes del temari de l’assignatura treballats a classe i a través de lectures, visites o 

experiències.  

 
7.- Resum del procés formatiu per competències 

 

Veure annex 

 

8.-Vies de comunicació amb el docent 

 

A més de l’atenció en els dos espais habituals de comunicació (aula i campus virtual) el 

professorat pot comunicar-se amb l’estudiant a través de tutories i del correu electrònic.  

Correu electrònic: ebenavent@peretarres.org 

 

Horari d’atenció: Dilluns 11,30 a 12,30 

 

 

mailto:ebenavent@peretarres.org
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ANNEX: QUADRE RESUM DEL PROCÉS FORMATIU PER COMPETÈNCIES 
 

Competències Activitats formatives Resultats d’aprenentatge Activitats d’avaluació 

 

Identificar la dimensió espiritual de la 

persona en diferents contextos. 

 

AF 1 Lectura d’article recomanat 

AF 2 Posada en comú a l’alua dels 

interrogants que suscita la lectura 

 

 

R1  S’aproximarà al concepte de dimensió 

espiritual de les persones. 

 

R2  Sabrà evidenciar la diferència entre 

religiositat i espiritualitat. 

 

 

Activitat 1 

 

Reconèixer la multiculturalitat a través 

de l’ús crític del relativisme cultural, 

en normes socials, polítiques, 

filosòfiques i religioses. 

  

AF 1 Lectura d’article recomanat 

AF 2 Activitat a l’aula sobre espiritualitat 

 

 

R1 Aprendrà com es pot incloure la 

perspectiva espiritual en l’acompanyament a 

les persones. 

 

R2 Coneix, explica i utilitza adequadament els 

conceptes bàsics de l’assignatura. 

     

 

Activitat 1 

 

Analitzar i avaluar els factors que 

determinen o possibiliten els 

processos d’inclusió social. 

 

AF 1 Lectures recomanades 

AF 2 Aplicació dels conceptes treballats en 

situacions observades de la realitat social 

 

R1  Aprendrà com es pot incloure la 

perspectiva espiritual en l’acompanyament a 

les persones. 

 

R2 Coneix, explica i utilitza adequadament els 

conceptes bàsics de l’assignatura. 

 

Activitat 2 

Reconèixer la naturalesa de les 

diferències individuals identificant les 

variables que poden influir en l’aparició 

o manteniment de les desigualtats i la 

discriminació 

 

AF 1 Lectures recomanades 

AF 2 Observació i reflexió sobre casos de 

persones en situació de vulnerabilitat 

social 

 

R1 Sabrà explicar els conceptes clau que 

configuren les grans tradicions religioses de la 

nostra societat. 

R2 Coneixerà la proposta d’espiritualitat que 

ofereixen les principals tradicions religioses 

del nostre entorn. 

 

Activitat 2 

 


