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Informació general de l'assignatura

Denominació ANTROPOLOGIA DE LA RELIGIÓ

Codi 100046

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Història (R 2015) 3 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació SALAZAR CARRASCO, CARLES

Departament/s HISTÒRIA DE L'ART I HISTÒRIA SOCIAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

67 hores presencials 
120.5 hores no presencials

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

SALAZAR CARRASCO, CARLES carles.salazar@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

Informació sobre protecció de dades en l'enregistrament audiovisual en l'assignatura ANTROPOLOGIA DE LA
RELIGIÓ

 

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, t'informem que:

 

- El responsable de l'enregistrament i l'ús de les teves imatge i veu és la Universitat de Lleida - UdL- (dades de
contacte del representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de
contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).

 

- Les teves imatge i veu enregistrades s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats inherents a la docència de
l'assignatura.

 

- Les teves imatge i veu enregistrades es conservaran fins a la finalització del curs acadèmic vigent, i es
destruiran en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents
administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya
(http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

 

- La teva veu i imatge és imprescindible per impartir la docència en aquesta assignatura, i la docència és un dret i
un deure del professorat de les Universitats, que ha d'exercir amb llibertat de càtedra, com preveu l'article 33.2 de
la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,

d'universitats. Per aquest motiu, la UdL no necessita el teu consentiment per enregistrar les teves veu i imatge
amb aquesta exclusiva finalitat, d'impartir docència en aquesta assignatura.

 

- La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

 

- Pots accedir a les teves dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-te al tractament i
sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb les finalitats de la docència, mitjançant escrit tramès a
l'adreça dpd@udl.cat. També pots presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades,
mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

Objectius acadèmics de l'assignatura
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https://correu.udl.cat/src/compose.php?send_to=sg%40udl.cat
https://correu.udl.cat/src/compose.php?send_to=dpd%40udl.cat
http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/
https://correu.udl.cat/src/compose.php?send_to=dpd%40udl.cat
https://seu.apd.cat


Porporcionar conceptes que permetin pensar la irracionalitat de l'ésser humà mitjançant les teories que s'han
formulat des de l'antropologia i ciències afins sobre la religió.

Competències

Competències objectius formatius

Capacitat d'apreciar la importància de les creences irracionals en la
constitució de la ment humana.

 

Entendre la religió des del punt de
vista antropològic

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Origin and function of religion (6 sessions)

2. Religion and society  (6 sessions)

3. Irrational beliefs (6 sessions)

4. Biological and cognitive foundations of religion (7 sessions)

5. Religion and symbolic communication (7 sessions)
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Eixos metodològics de l'assignatura

activitat CODIFICACIÓ / descripció / tipologia TPD o* G* HP* HNP*

Classe magistral (M) Vegeu temari i cronograma 0.1 1 22.5 60.5

Seminaris (S)      

Pràctiques (P)      

Treballs (T) T1. Treball consistent ressenyes i assaigs 0.1 1 - 60

Tutories (Tut) 5 tutories programades referides a M i T1 0.1 1  5

Altres (AA)      

Avaluació (AV) Vegeu taula de mecanismes d’avaluació  1 2 -

TOTAL El total absolut sempre ha de sumar 187.5 h (7.5 ECTS) o 150 h (6 ECTS)   24.5 150

O: Objectiu. G: número de grups implicats en l’activitat. HP: hores presencials de l’alumne. HNP: hores no
presencials de l’alumne.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

El pla de desenvolupament es realitzarà d'acord amb l'establert a l'apartat 'continguts'.

Sistema d'avaluació

mecanismes
d’avaluació

codificació / descripció-criteris /
tipologia TPD

observacions O* Activitat %*

Assistència i
participació (As)

As: Puja nota en funció de
l’avaluació que realitzi el docent

 0.1
Totes les
presencials

+10
 

Taller d’avaluació
(TA) (Examen)

TA: examen de la matèria impartida
en M

Desenvolupar per escrit alguns
temes de l’assignatura

0.1
Classes
Magistrals

50

Informe (In) /
Treballs (T)

T1: treball de l’assignatura Ressenya i assaigs 0.1  50

Altres (A)      

TOTAL     100

O: Objectiu. %: percentatge en la nota final.

Els estudiants que combinin els seus estudis amb una feina a temps complert tenen dret a demanar avaluació
alternativa en un termini de 5 dies des del començament del semestre. Per més informació, envieu un correu
electrònic a academic@lletres.udl.cat o adreceu-vos a la Secretariade la Facultat de Lletres.

NOTA: si l'examen final no es pot du a terme degut a les restriccions imposades arrel de la pandèmia COVID-19 es
realitzarà una prova alternativa.

Bibliografia i recursos d'informació
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