
 

 
       

 
Curs 

DIÀLEG ENTRE RELIGIONS (Codi 1527) 
EL CURS ES RETRANSMET EN DIRECTE PER INTERNET (STREAMING) AMB ACCÉS RESTRINGIT 

PER A LES PERSONES QUE NO ES DESPLACIN A LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE. 
EL CURS TAMBÉ ES PODRÀ REALITZAR EN DIFERIT DESPRÉS DE LES SESSIONS PRESENCIALS. 

AQUELLES PERSONES QUE VULGUIN AQUESTA MODALITAT REALITZARAN UN TREBALL 
COMPROBATORI. 

 
 

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS Amb la globalització, en la que de moment es consuma la Modernitat, 
hem pres consciència de la insuperable diversitat del gènere humà, de cultures i religions. És, sens dubte, 
una riquesa i un progrés que mereixen el nostre elogi. 
 
No obstant això, no és un moment històric fàcil d'assimilar. Per a molts implica un profund relativisme 
de les pròpies conviccions, de la fe i la veritat, que resulta insuportable. D'aquí el gir al fonamentalisme, 
l'integrisme i fins i tot la violència, en els nostres dies. Però són falses reaccions que maten la paraula i el 
diàleg, l'únic camí pel qual podem avançar més enllà d'aquesta crisi guanyant en cultura i humanitat. 
 
Aquest curs proposa per això el "diàleg entre religions" com a gran desafiament del nostre temps. No 
sembla fàcil, si mirem al voltant ... Però hem d'apostar per ell i preparar per a això. Una mirada nova, 
lúcida, sobre les religions, concretament els tres grans monoteismes, ens farà més capaços de respondre a 
aquesta tasca. A això responen les quatre conferències d'aquest curs. 
 
PROGRAMA I PROFESSORAT 
"El diàleg entre religions: possibilitats i obstacles" (M. Fraijó) 
"És possible el diàleg entre el cristianisme i l'islam?" (M. Fraijó) 
"Mística i humanitat en el judaisme, el cristianisme i l'islam" (Juan José Sánchez) 
"Fonamentalisme i laïcitat: desafiaments i alternatives" (Juan José Sánchez). 
Manuel Fraijó Nieto, Catedràtic de Filosofia de la Religió i Història de les Religions. UNED. 
Juan José Sánchez Bernal, Prof. Associat, Facultat Filosofia. UNED. 
DIRECCIÓ Manuel Fraijó Nieto, Catedràtic de Filosofia de la Religió i Història de les Religions a la 
Universitat Nacional d’Educació  a Distància (UNED). 
NOMBRE D'HORES La durada del curs és de 10 hores presencials. 1 crèdit professorat. 
CALENDARI Presencial:15 i 16 maig de 2015. Divendres de 16,30 a 21,30 h. Dissabte de 9,30 a 14,30 h  
DESTINATARIS. Persones interessades en aquesta temàtica de manera professional i/o prsonal. 0,5 
crèdits ECTS, 1 crèdit lliure configuració.  
LLOC DE CELEBRACIÓ, INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ El curs s'imparteix presencialment a Mallorca 
i s'emet per Streaming de manera que les persones inscrites poden també seguir des de casa. 
Opcionalment es connecta per videoconferència amb Menorca i Eivissa o altres centres. El curs es pot 
seguir per Internet en diferit. La inscripció del curs és de 20 €. Els interessats en aquest curs s'han 
d'inscriure abans del 16 maig de 2015. 
Seu de Palma 
Edifici Guillem Mesquida 
Camí Roig s / n. Travessia Gremi Tintorers. 
Polígon Son Castelló. 07009 
Palma de Mallorca 
Tel 971 434546 Fax. 971 434547 
info@palma.uned.es 

Seu de Maó 
Claustre del Carme 
Plaça Miranda s / n 

07701 Maó (Menorca) 
Tel 971 366769 Fax. 971 361082 

info@mao.uned.es 

                                  Seu d’Eivissa 
Edifici del Carrer de Bes 

Calle Bes, número 9-2º 
                                   07800 Eivissa 

Tel 971 390606 Fax. 971 307022 
                       info@eivissa.uned.es 
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