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CURS D’INTRODUCCIÓ SOBRE LA DIVERSITAT 

RELIGIOSA A CATALUNYA. 

PRESENTACIÓ 

El context religiós de Catalunya ha experimentat canvis importants, al llarg dels darrers 

decennis, causats fonamentalment pels fenòmens migratoris i pels processos de 

globalització. En aquest sentit, destaca l’increment que ha experimentat la diversitat 

religiosa, que s’ha traduït en un augment del nombre de confessions presents a Catalunya i 

dels seus centres de culte.   

Aquesta diversitat implica reptes per al conjunt de la ciutadania i impacta en els diferents 

àmbits, inclòs l’educatiu. Per la seva funció, l’àmbit educatiu es converteix en un espai 

privilegiat de formació en ciutadania i hàbits de socialització i relació, i en el cas de 

l’educació en el lleure, esdevé una oportunitat d’intervenció des de l’educació no formal.  

Aquest curs introductori permetrà conèixer una aproximació a la realitat religiosa de 

Catalunya en l’actualitat, quines són les principals característiques de les confessions que hi 

estan establertes, el marc legal que regula la llibertat religiosa i les actuacions que les 

diverses administracions estan duent a terme. 

OBJECTIUS 

- Tenir nocions i entendre la legislació que deriva del dret fonamental de llibertat 
religiosa i les seves aplicacions pràctiques. 

- Conèixer les institucions governamentals que vetllen i garanteixen aquest dret: 
quines són, com funcionen i de quines eines disposen. 

- Tenir nocions sobre l’origen i les característiques doctrinals de les principals 
confessions religioses implantades a Catalunya. 

 

PERSONES DESTINATÀRIES 

El curs està dirigit a professionals i col·laboradors de l’àmbit de projectes socials 

d’intervenció i d’atenció a persones d’origen divers, prioritàriament a educadores i educadors 

socials.  

PROGRAMA 

1. La diversitat religiosa: què és, des de quan, on? 
2. El mapa religiós de Catalunya  
3. Llibertat religiosa: 

 drets humans 

 separació i cooperació entre religions i institucions públiques 
4. Serveis i recursos de la Direcció General d’Afers Religiosos  

 

PROFESSORAT 

Especialistes en diversitat religiosa.  
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DATA I HORARI 

11, 12 i 13 de juliol de 10 a 14h. 

PLACES 

25  

HORES LECTIVES 

12 presencials 

LLOC DE REALITZACIÓ I INSCRIPCIONS 

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 

C/ Aragó, 141-143, 4a planta, 08015 Barcelona 

Formulari d’inscripció: http://www.ceesc.cat/2014-10-29-18-22-22/curs-formacio/diversitat-

religiosa/individual-registration 

CERTIFICAT 

A l’alumnat que assisteixi al 80% de les hores lectives se li expedirà un certificat 

d’assistència. 

COST 

Activitat gratuïta, finançada per la Direcció General d’Afers Religiosos 

RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT 

Direcció General d’Afers Religiosos, Sra. Rosa Ma. López Ros 
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