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1. INTRODUCCIÓ 
 

Les institucions de servei públic en general, i concretament les del camp 
educatiu, mostren actituds i comportaments confusos respecte a la dimensió 
religiosa. Encara oscil·len entre el respecte a la religió com a dimensió positiva 
de la vida i el rebuig a la mateixa, tendeixen a treure-la de l’àmbit d'intervenció 
social, o de tolerar-la com a recurs pragmàtic per a situacions crítiques del 
subjecte. Només en alguns casos s'assagen fórmules noves per tenir-la en 
compte. Des de la Generalitat de Catalunya (2015) es proposen uns principis 
d’actuació per a la gestió de la diversitat religiosa als centres educatius: quant 
als valors que fonamenten la pràctica educativa i la convivència social; l’ètica 
compartida; la defensa de l’interès superior de l’infant o adolescent i la 
responsabilitat familiar en l’educació; les normatives que afecten els drets 
fonamentals i la legislació vigent, la defugida d’essencialismes i dogmatismes 
exclusivistes; els malentesos; i la prudència en tota intervenció en matèria de 
diversitat religiosa. 
 
En relació a aquests plantejaments, cal preguntar-se si els agents educatius 
estan realment preparats per respondre a totes aquestes propostes i assumir el 
gran repte i responsabilitat que suposa la diversitat religiosa i cultural. 
 
La finalitat de la recerca ha estat detectar les necessitats normatives i sentides 
per part dels experts i expertes del món acadèmic, de l’Administració pública i 
de les entitats en el nostre context català. Alhora, analitzant també si els futurs 
agents socioeducatius tenen una actitud favorable als principis i orientacions en 
relació a la gestió de la diversitat religiosa des de l’educació, basada en el 
diàleg intercultural i interreligiós. Aquestes grans finalitats es concreten en els 
següents objectius generals i específics: 

 

1. Detectar necessitats per a una gestió de la diversitat religiosa, basada en el 
diàleg intercultural i interreligiós, des de l’educació. 

2. Analitzar les actituds dels futurs agents educatius que responguin als 
indicadors identificats. 

3. Elaborar propostes per a la gestió de la diversitat religiosa des de l’educació.  
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Esdevé clau aprofundir en la línia de diàleg intercultural i interreligiós, com a 
eines per fomentar la convivència. Tal com assenyala Tamayo (2005), el diàleg 
interreligiós ha de basar-se necessàriament en el contacte entre les religions, 
essent fonamental per trobar respostes als greus problemes de la humanitat.  
La prevenció i mediació interreligiosa de conflictes serveix també per evitar la 
xenofòbia, el racisme i les fòbies contra les religions, especialment 
l’antisemitisme o judeofòbia, la islamofòbia i la cristianofòbia.  

 

A tal efecte, calen accions de detecció de necessitats i diagnosi que permetin 
començar a implementar pràctiques i iniciatives que ajudin a promoure una 
millor relació, normalitzada i fluïda, de les comunitats amb el seu entorn 
intrarreligiós, interreligiós, social i polític. Per facilitar-ho, els tècnics de gestió 
de la diversitat religiosa desenvoluparan iniciatives de prevenció i mediació de 
conflictes consistents, desenvolupament de projectes i iniciatives comunitàries 
o socials comunes, creació de grups de diàleg i el foment d’una veritable 
educació intercultural.  
 
La innovació i valor afegit d’aquesta recerca és, estendre la recerca aplicada 
sobre el tòpic, més enllà de la sociologia (Fons, Luque i Forteza, 2012; 
Sánchez i Serratusell, 2012) i incorporar a educadors en la gestió del fenomen; 
responent a la demanda de Torradeflot (2008). Planteja que en el futur s’hauran 
d’anar aprofundint, d’acord amb les necessitats dels diferents contextos socials, 
noves habilitats, metodologies i estratègies que, sense adulterar el més 
autèntic i legítim patrimoni religiós, suposin un millor aprofitament i aplicació 
dels recursos ètics i espirituals de les tradicions en vista a una millor 
convivència i comunitat humana. 
  
Des d’aquestes consideracions, s’ha plantejat un estudi descriptiu-comprensiu 
que combina mètodes qualitatius i quantitatius en un disseny metodològic mixt 
(Tashakkori i Teddlie, 2010), basat en un estudi exploratori seqüencial 
(Creswell i Plano, 2011), integrat per una avaluació de necessitats (Witkin i 
Altschuld, 1996; Pozo i Salmeron, 1999; Tejedor, 1990, 2000) i un estudi 
diagnòstic mitjançant la tècnica d’enquesta, en segon moment. 
 
Per donar resposta al primer objectiu s’ha fet una avaluació o anàlisi de 
necessitats des de la literatura i des de la visió dels experts del món acadèmic, 
de l’Administració pública, i de les entitats.  
 
Per donar resposta al segon dels objectius s’ha realitzat un estudi diagnòstic 
basat en un estudi per enquesta sobre les actituds dels estudiants de mestre de 
Primària i Infantil, Educació Social, Treball Social i Pedagogia de les 
universitats públiques catalanes, considerant el seu perfil digital i la seva 
formació i experiència en interculturalitat. Aquest alumnat seran els futurs 
agents sòcio-educatius que des de l’àmbit formal i no formal poden intervenir 
en el diàleg intercultural i interreligiós. La població objecte d’estudi ha estat 
l’alumnat d’últim curs dels graus de Pedagogia, Educació Social, Treball Social 
i Mestres d’Educació Infantil i Mestres d’Educació Primària de quatre 
universitats públiques catalanes: Universitat de Barcelona, Universitat Rovira i 
Virgili, Universitat de Lleida i Universitat de Girona. La recerca diagnòstica és 
bàsica per identificar els elements clau de les actituds dels joves vers la gestió 
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de la diversitat religiosa a l’educació, i ens ha permès definir els elements 
constitutius d’aquestes actituds. En aquest estudi per enquesta com a tècnica 
de recollida de dades, s’ha creat un instrument de mesura basat en els 
indicadors que es generaran des de l’anàlisi de necessitats normatives i 
sentides cobertes a l’objectiu 1.   

 

El pla de treball s’ha desenvolupat en quatre fases diferenciades, tal com es pot 
observar en la figura 1, amb metodologies d'investigació apropiades als 
objectius previstos específicament. Així, en funció dels objectius, les diferents 
fases del disseny de la investigació són les següents: 
 

- Detecció de necessitats normatives respecte la gestió de la diversitat 
religiosa a l’educació. 

- Detecció de necessitats sentides per part d’alguns agents 
socioeducatius. 

- Diagnòstic sobre les actituds dels futurs agents socioeducatius. 
- Elaboració de propostes per promoure el diàleg intercultural i 

interreligiós a l’educació. 
 

Fig. 1 Disseny metodològic 
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2. RESULTATS 
 

Resumim els resultats en tres grans apartats que responen als dos informes 
d’anàlisi de dades del disseny mixt dels tres primers objectius de la recerca; i 
les propostes que sorgeixen en la darrera fase de la recerca i que són fruit de 
les dues anàlisis anteriors. Es presenten a continuació. 
 
 

2.1 NECESSITATS NORMATIVES I SENTIDES 

A continuació descriurem els elements clau que les persones entrevistades han 
assenyalat, fent esment d’aquells aspectes que són coincidents també des de 
les necessitats normatives. Les paraules emprades pels entrevistats a la 
pregunta “Quin és el concepte de religió?” indiquen la dificultat per trobar un 
denominador comú en les seves definicions. Tal com Marià Corbí (2007) 
descriu, les religions són un fenomen cultural, configurades pel mitjà de 
producció d'on han sorgit. D'aquí que s'entengui la religió com a interpretació 
de l'experiència transcendent, i això dóna peu a múltiples experiències, i 
conseqüentment, interpretacions. Les tres tipologies d’experts entrevistats 
segons la seva ocupació i posició professional construeixen la seva pròpia 
definició. En totes aquestes definicions construïdes trobem l’individu i la 
comunitat (Melloni, 2003). La construcció realitzada per dos dels tres 
professionals entrevistats té vinculació amb la dimensió espiritual. L’ 
espiritualitat, segons Melloni (2003), pot ser una de les bases pel diàleg 
interreligiós. Aquesta espiritualitat té dues vessants: individual col·lectiva.  És 
una espiritualitat que connecta amb el jo, amb la persona i que té  en compte la 
societat, doncs, la religió es plasma en uns continguts que es desenvolupen en 
una comunitat. 

Si bé durant anys la religió quedava reclosa a una única forma d’expressió, 
actualment a l’Europa occidental les formes d’expressió són diverses, com 
també el mateix concepte de religiositat. Per això ha calgut diferenciar religió 
d’espiritualitat, donat que ambdós conceptes comprenen diferències tangibles a 
mesura que ha anat creixent la diversitat d’aquest fenomen. Per tant, 
constatem que la religió és motiu de conflicte per excel·lència, ja des del seu 
mer concepte, perquè sovint implica una manera concreta d’estructurar la 
societat i està circumscrita a una cultura Per part d’algunes entitats també s’ha 
posat de relleu el fet que la religió és quelcom intrínsec al fet cultural i cal 
conèixer-la per tal de poder arribar a comprendre la complexitat d’una cultura i 
el que hi passa en cada món cultural: “... la religió (...) és un fet important que 
forma part de la cultura i que ens aniria molt bé conèixer mínimament i més en 
la societat actual que ens ajudaria a entendre millor el que està passant al món” 
(Ent 2, Grup 2, ref. 3). 

En el discurs dels representats de les entitats entrevistades també sorgeix el fet 
que, tot i que l’estat es defineixi aconfessional, la forta tradició catòlica arrelada 
d’anys fa que tota la cultura s’amari d’aquesta expressió del fet religiós, de tal 
manera que els mateixos calendaris responen a una tradició concreta. També 
es percep en les respostes, que s’associa religió a manca de llibertat, a models 
retrògrades i impositius, que no deixen expressió lliure a la dimensió espiritual 
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inherent a tota persona.  Aquesta és una dificultat arrelada en un sector de 
població que va viure el model catòlic de forma imposada durant anys, i que ha 
begut molt d’una tradició normativa sense possibilitat d’incloure la pluralitat de 
valors pròpia del món cultural actual.  

El fet que Catalunya sigui la única comunitat autònoma amb un departament 
per part de l’administració pública dedicat exclusivament a Afers Religiosos ja 
és un indicador a tenir en compte. Revela, en aquest cas, la voluntat de 
promoure el diàleg i donar a conèixer la diversitat religiosa. Seguint amb els 
factors que faciliten o dificulten aquesta diversitat religiosa, apuntem ara 
el que reflecteixen les entrevistes fetes a persones vinculades al món 
acadèmic. Aquí es constata que una gran dificultat en aquest terreny és el fet 
d’haver-se quedat en la ritualitat com a costum i tradició que marca un 
calendari o estableix fins i tot uns principis ètics, però sense anar més a fons en 
la realitat del fenomen religiós. Es tracta, per tant, d’un tema antropològic de 
rerefons. A banda, els acadèmics expressen que l’estat no té un model clar de 
gestió de la diversitat religiosa, la qual cosa dificulta la seva bona gestió. En 
aquest sentit, si bé durant anys ha tingut més premsa la reacció al catolicisme 
tancat que es vinculava a un règim polític concret, també ara l’islam reaccionari 
té més premsa que no pas la vivència profunda de la religió musulmana. 
Conseqüentment, la necessitat d’una gestió de la diversitat religiosa ha estat 
un altre element sorgit de les necessitats normatives que hem introduït a les 
entrevistes a experts.  

També sorgeix una dificultat important en allò que expressen els acadèmics, i 
és el fet que els polítics a voltes empren la religió per culpar el nouvingut dels 
problemes de convivència. Aquest és un recurs fàcil utilitzat en temps de crisi, 
on la diferència es percep com a problema pel mer fet de ser diferència. Tal 
com ja detectàvem des de les necessitats normatives, l’Estat Espanyol a la 
pràctica no és aconfessional (Santiago i Corpas, 2012). Cal destacar també, 
com posen de manifest alguns acadèmics, que la pluralitat es dóna dins de la 
secularització, obrint així noves dimensions a l’expressió de la vivència 
espiritual que permet donar-hi respostes plurals.  

Els nuclis fonamentalistes són els més visibles, per la qual cosa la diversitat és 
considerada una amenaça davant la qual cal establir murs de defensa. Així, 
s’identifica islamisme radical amb religió islàmica, constatant un considerable 
increment de l’islamofòbia. Tal com havíem identificat ja des de les necessitats 
normatives, cal proporcionar un marc per lluitar contra els prejudicis i 
discriminacions en totes les seves formes basades en la religió o creences 
(Torradeflot, 2012). Tot i així, es posa de manifest que sovint la religió no és el 
desencadenant del conflicte, sinó que n’és un efecte. Hi ha fets culturals ja 
incorporats que formen part de l’imaginari social familiar, i d’altres que són fets 
culturals nouvinguts, als quals l’imaginari social no hi està avesat. Els nivells de 
tolerància vers uns o altres no són els mateixos. Pel que fa a la percepció de 
les entitats, assenyalen que els centres de culte són un dret fonamental dins 
d’una societat laica amb llibertat religiosa i una gran causa de problemes de 
convivència. Els centres de culte són una de las maneres amb que les 
comunitats es fan presents i visibles en l’espai públic (Martínez Ariño et al, 
2011). En relació a aquest tema, des de les entrevistes s’identifiquen tres 
elements: l’opinió pública, un tema econòmic, i la llei, que limita el nombre de 
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centres de culte que es poden obrir, però es dóna la paradoxa de moltes 
esglésies buides, quan es constata que falten altres tipus de centres de culte. 

Des de les necessitats normatives detectades es posa en evidència el 
desequilibri entre homes i dones en la majoria de les tradicions religioses. 
Martínez i García (2012) posen de relleu com les dones estan en un segon pla, 
en opinions, decisions i atribucions, com a reflex del que passa a la societat en 
general. S’aposta per promoure la dignificació, la igualtat i la justícia de gènere 
en les diverses tradicions religioses i espirituals i en les iniciatives 
interreligioses (Torradeflot, 2012; Moliner i Aguilar, 2010). En les entrevistes, la 
percepció de l’administració pel que fa al tracte de la dona per part de les 
diferents religions és coincident en el fet que el sistema patriarcal està present 
a totes les religions, com ho ha estat tants segles en la major part de cultures. 
Per això es considera que és important fomentar espais de trobada per les 
dones, donat que elles aporten molt al diàleg interreligiós per la seva natural 
facilitat de trobar ponts de confluència, i alhora de poder parlar des del no 
poder, si més no des del no exercici del poder. Es constata també que en els 
darrers anys algunes religions com l’evangelista o la protestant donen un paper 
més rellevant a la dona en les seves formes d’expressió. 

El diàleg intercultural i interreligiós és un dels elements principals que s’ha 
considerat en els guions d’entrevista a experts. Les persones expertes que més 
han aprofundit en les seves respostes sobre el concepte de diàleg 
intercultural i interreligiós provenen del món acadèmic, tot i que des de les 
entitats i l’administració també es fa referència a elements conceptuals.  

Els experts i les expertes defineixen per tant el diàleg interreligiós i 
intercultural posant de manifest elements conceptuals del propi Llibre Blanc 
sobre el Diàleg Intercultural proposat per la Unió Europea (2006), on es defineix 
el diàleg intercultural com un procés que implica l'intercanvi respectuós i obert 
de punts de vista entre individus i grups de diferents procedències ètniques i 
amb llegats culturals, religiosos i lingüístics diferents, sobre la base del mutu 
enteniment i respecte (Elósegui, 2009). En paraules d’un entrevistat: 
“...interessa que les religions siguin poroses les unes amb les altres i no siguin 
hostils” (Ent 4, Grup 3, ref. 2).    

Un altre element que es posa de relleu és que el diàleg interreligiós suposa la 
predisposició a repensar les idees pròpies a la llum de les dels altres, deixant 
oberta la possibilitat d’enriquiment i transformació mutus entre els participants 
en la línia del que suggereixen Santiago i Corpas (2012) i que suposa un 
element important des de la detecció de necessitats normatives pel diàleg 
intercultural i interreligiós. De forma semblant, una experta de l’administració 
distingeix el diàleg del debat o la discussió, tot fent especial esment de 
l’horitzontalitat i la possibilitat de canviar d’opinió del diàleg intercultural i 
interreligiós. Des de la visió d’en Pànikkar (2003) el diàleg intercultural s'ha de 
produir a tots els nivells, però especialment en el sentit místic entre les arrels 
espirituals de cada tradició i la identitat.  Des de diverses veus entrevistades es 
posa en evidència el paper que juga la por a la pèrdua de la identitat, tan des 
de la perspectiva de l’expertesa acadèmica com professional.   
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Finalment, un acadèmic alerta sobre la importància de reforçar la cohesió 
social mitjançant el fet religiós, en línia amb el que apunta en Torradeflot 
(2011) sobre la necessitat d’una nova sensibilitat interreligiosa, resultat de la 
vivència de la diversitat religiosa com una possibilitat d'enriquiment mutu i de 
consciència renovada i profunda. En aquest sentit, Torradeflot (2011) recomana 
incorporar el factor religiós com un integrador social dels col·lectius immigrants, 
ja que es converteix en un pilar important per no perdre els vincles amb l'origen, 
i suposa l'arrelament identitari, fomentant en darrera instància la cohesió 
socialTambé es posa de relleu la importància de fomentar la participació dels 
centres educatius, detectant les dificultats que tenen les poques iniciatives que 
es promouen i la necessitat d’incloure les famílies en relació al diàleg 
interreligiós. Els centres educatius semblen aïllats de les iniciatives de les 
diferents comunitats religioses. La proposta de Moliner i Aguilar (2010) sobre la 
participació de la comunitat per assessorar en els processos de creació i 
desenvolupament de currículums i materials educatius podria fer-se extensiva a 
potenciar tota iniciativa educativa.  Entre les iniciatives que els experts 
identifiquen com a bona praxis tenim aquelles activitats que promouen la 
inclusió dels centres de culte a les activitats escolars. Aquestes iniciatives 
s’emmarquen en les necessitats normatives detectades quant a oferir 
informació i formació a la comunitat educativa i especialment als professors i 
alumnes sobre la diversitat religiosa que es troben al carrer i a l'aula i fer-ho a 
través d'accedir i, d'alguna manera, visitar el lloc de culte, que és alhora un 
referent identitari, un lloc de reunió, un lloc d'acollida i sobretot un lloc 
d'experiència espiritual personal i comunitària, tal com proposa en Torradeflot 
(2011).  

En els guions d’entrevista a tots els experts s’ha posat en qüestió el paper de 
l’educació i la seva funció social tant a l’àmbit formal com socioeducatiu; 
posant de relleu la importància de la formació universitària. Des de 
l’administració fins a les entitats i passant pels professionals del món acadèmic 
es coincideix  actualment la situació de l’ensenyament de la religió no està 
resolta, malgrat que amb l’última legislació educativa ha guanyat estatus. 
L’administració denuncia que no s’està complint amb la legislació i molts 
infants i joves acaben els seus estudis sense haver tingut l’oportunitat de 
formar-se en cap religió o d’haver tingut una alternativa real de cultura religiosa. 
Tenint en compte que segons la legislació les famílies poden escollir una 
confessió pels seus fills, en la majoria de casos, els infants i joves que sí que 
reben formació en matèria religiosa dins l’educació formal ho fan adscrits a la 
religió catòlica i, en les millors circumstàncies, tenen la possibilitat de cursar 
algun bloc en el qual s’abordi la diversitat religiosa d’una manera més global. 
Pel que fa als alumnes que optarien per confessions no catòliques, des de 
l’educació formal no es disposa de medis per a poder donar una resposta 
educativa a aquesta necessitat. 

S’afegeix, a més, que aquest tipus de formació no hauria de circumcriure’s a 
l’etapa educativa obligatòria, sinó que més aviat s’hauria de donar fins i tot a 
nivell universitari. En la Conferència de la UNESCO sobre la Promoció del 
Diàleg entre Cultures i Civilitzacions a través d’Iniciatives Concretes i 
Continuades (Unesco, 2005) es posa de relleu la necessitat de promoure la 
formació del professorat, la qual cosa també des de les entrevistes emergeix. 
Es diu que la formació del professorat en matèria religiosa és pobre i s’adequa 
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poc a les necessitats reals i sentides per totes les persones entrevistades. 
Alhora, des del món acadèmic es qüestiona que la selecció de les persones 
encarregades de la formació en matèria religiosa sigui també adequada i 
s’ajusti al model d’educació religiosa cap al qual s’hauria de caminar.   

No oferir el coneixement de la cultura religiosa als alumnes va en detriment de 
la comprensió cultural i del món en general. Tal com s’ha identificat en l’estudi 
sobre les necessitats normatives, Dietz (2008) proposa crear les condicions per 
l’ensenyament de les diferents confessions a l’escola, donada la creixent 
importància de la diversitat religiosa i de les relacions interreligioses. Weisse 
(2012) proposa també la introducció de la religió a l’escola pública, per la 
millora de les relacions interpersonals. Paral·lelament, sorgeix també la 
inquietud del ressò que el món polític s’ha de fer d’aquesta realitat. En aquest 
sentit, els acadèmics diuen que s’han de fer bones polítiques que garanteixin la 
llibertat d’expressió, de pensament i de credo per a donar possibilitat a totes les 
formes i expressions religioses. Tal i com identificàvem des de les necessitats 
normatives, autors com Santiago i Corpas (2012) denuncien el monopoli catòlic 
que persisteix en l’educació religiosa confessional.  

Per tant, fins ara a les escoles on s’han pogut documentar bones pràctiques en 
cultura religiosa, la tasca docent està en mans de la bona voluntat dels 
professors i de la seva iniciativa individual de formar-se i adaptar-se a les 
necessitats educatives que plantegi l’alumnat. Des de les necessitats 
detectades a nivell normatiu, Moliner i Aguilar (2010) constaten la necessitat 
urgent de dotar tant les editorials com el professorat de recursos per accedir a 
informació rigorosa sobre les tradicions religioses, que permeti fer un 
tractament a l’aula amb paritat proporcional i no discriminatòria. En aquesta 
línia, de les entrevistes es desprèn també que els materials curriculars i 
educatius que estan editats no ajuden a potenciar la diversitat i la profunditat 
de les tradicions religioses del nostre entorn.  

Autors com Bîrzéa (2009) posen de manifest que la convivència implica 
l’educació més enllà de l’escola, apel·lant a altres agents socioeducatius. El 
tipus d’educació religiosa de la qual parlen va molt més enllà de l’escola i 
implica no només l’àmbit educatiu, sinó també jurídic, hospitalari, penitenciari, 
etc. perquè en paraules dels entrevistats “és tot el país que manca de formació 
en diversitat religiosa” (Ent 2, Grup 1, ref.4.)  A part de l’escola, els altres agents 
que haurien de ser també responsables de l’educació religiosa a la societat 
són, segons els entrevistats: les famílies, les entitats de lleure, altres 
responsables d’espais educatius (biblioteques, menjadors escolars, etc.), les 
comunitats religioses, les comunitats mateixes i altres professionals. 

Des de l’administració es valora la possibilitat que s’ofereixin cursos de 
formació o seminaris pel professorat, ja que la diversitat és una realitat. El 
professorat pot introduir aquests temes a partir de diverses situacions i àrees 
curriculars i tutories. I aquests cursos no estan adreçats sols a professionals de 
l’àmbit de l’educació, també en l’àmbit hospitalari, judicial, etc. A nivell de 
continguts que cal potenciar el coneixement de les diverses religions per tal 
que l’objectiu de preservar la llibertat religiosa sigui respectat. Continguts 
clarament relacionats amb la formació ciutadana i en valors, tal com aposta 
Elósegui (2009) per una educació intercultural amb una sòlida càrrega 
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pedagògica en l’àmbit de l’educació en valors. En concret, en un conjunt bàsic 
de valors des de l’hospitalitat i el reconeixement fins a la sol·licitud i la 
solidaritat responsable vers l’altre. Demanda una educació ètica radical, capaç 
de superar l’egocentrisme i possibilitant així una convivència intercultural 
enriquidora.  

 

2.2 LES ACTITUDS DELS FUTURS AGENTS SOCIOEDUCATIUS 

Passem a analitzar les dades descriptiva sobre el qüestionari “Gestionar la 
diversitat religiosa i cultural a l'educació des del diàleg intercultural i 
interreligiós”. La població està formada per l’estudiantat de l’últim curs dels 
graus d’Educació: Pedagogia, Educació Infantil, Educació Primària, Educació 
Social i Treball Social d’aquestes 4 universitats, tenint en compte que no totes 
les universitats esmentades imparteixen les cinc titulacions (taula 1). 

 
Taula 1. Taula de contingència sobre la mostra participant segons universitat i titulació 

   Què estàs estudiant? 

Total    Pedagogia Mestre d'Educació Primària Mestre d'Educació Infantil Educació Social Treball Social 

En quina universitat? URV Recuento 43 38 32 1  114 

% del total 7,5% 6,6% 5,6% ,2%  19,9% 

UdL Recuento  76 2   78 

% del total  13,2% ,3%   13,6% 

UdG Recuento 2 11 3 2 8 26 

% del total ,3% 1,9% ,5% ,3% 1,4% 4,5% 

UB Recuento 79 123 56 46 52 356 

% del total 13,8% 21,4% 9,8% 8,0% 9,1% 62,0% 

Total Recuento 124 248 93 49 60 574 

% del total 21,6% 43,2% 16,2% 8,5% 10,5% 100,0% 

La mostra està representada per un total de 574 estudiants repartits entre les 
universitats. Considerant una població universitària dels darrers cursos de les 
universitats participants (aproximadament 2550), suposa un índex de resposta 
del 22,5%, i un error de 0,037. La mostra, igual que la població, és 
predominantment femenina,. Així, el 84,8% són noies enfront de només el 15% 
dels nois. La mitjana d’edat dels estudiants se situa als 23 anys, tot i que amb 
certa variabilitat. La gran majoria dels estudiants han nascut a Catalunya 
(92,7%), el 4,7% a Espanya i només un 2,6% a la resta del món. No obstant 
això, el lloc d’origen dels seus pares i mares, sent també majoritàriament a 
Catalunya (62,2% i 63,1% respectivament), presenta uns percentatges 
lleugerament inferiors. El 28% dels progenitors han nascut a altres comunitats 
autònomes, mentre que el 6,2% dels pares i el 4,4% de les mares fora 
d’Espanya. El 60,7% de l’estudiantat es declaren no creients enfront del 39,3%. 
El 76,2% dels estudiants indiquen que la seva religió és la catòlica (cristià, 
testimoni de Jehovà...). El 14,8% respon “espiritualitat”, el 6,2% altres religions 
com la budista, musulmana, hinduista... mentre que un 2,9% es defineix com a 
no creient, agnòstic, ateu, o que està indefinit. Quant a la religió o creences de 
la família, la catòlica torna a ser la més marcada però en un percentatge 
superior; segons la percepció dels estudiants, les seves famílies professen la 
religió catòlica en major grau que ells mateixos i mateixes. Les famílies també 
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són percebudes pels estudiants com més atees que ells. Cal ressaltar que cap 
estudiant ha definit les seves famílies com a “espirituals”. Encara que la majoria 
es declaren de la mateixa religió que les seves famílies, les dades mostren que 
opten per altres vies de creences més genèriques com l’espiritualitat, i altres 
religions no dominants en la societat, baixant també el nivell d’indefinició o 
ateisme, en comparació amb les seves famílies. 

No ser creient no impedeix que la gran majoria dels estudiants hagin fet algun 
ritual religiós (com la comunió, per exemple). De fet, 459 estudiants responen 
que l’han fet, mentre que només 213 famílies segons els estudiants tenen algun 
tipus de creences. Ara bé, quan es pregunta sobre la seva participació activa 
en aquests rituals religiosos, el percentatge baixa fins a un 16,6%; cosa que 
assenyala que només 95 estudiants de 574 hi participen activament. Finalment, 
respecte de la freqüència en què participen dels rituals religiosos, la participació 
en els rituals religiosos és molt baixa: 161 alumnes han respost aquesta 
pregunta i manifesten una participació mitjana de 1,75 sobre 5.  

El 58,4% dels estudiants obvia la pregunta de si tenen amics practicants amb 
creences o religions diferents. Dels que contesten, el 72,8% conviuen amb les 
seves amistats sota la diversitat religiosa. Les xarxes socials i internet es 
visualitzen com a eines que poden afavorir alguns elements de coneixement 
mutu en la diversitat religiosa, però no com una eina en favor del diàleg 
interreligiós. Quasi la meitat manifesten que les xarxes socials i internet poden 
servir per conèixer la diversitat religiosa i per poder conèixer altres creences i 
rituals, però únicament el 21% declaren que puguin ser una bona eina pel 
diàleg interreligiós. El 17% també afirmen que les xarxes socials i internet 
poden ser una bona eina per difondre l’integrisme a les religions. De fet, només 
17 estudiants manifesten que es connecten a les xarxes socials amb alguna 
finalitat religiosa.  

El 17% dels participants opina que hi ha algunes religions millor que d’altres; i 
un preocupant 79% opina que hi ha religions que estan més tancades al diàleg 
interreligiós que d’altres. Per aprofundir més en la seva visió, les escales sobre 
la visió de la diversitat religiosa i sobre el diàleg interreligiós mesuren quatre 
aproximacions diferents a aquests conceptes basades en la perspectiva de 
Knitter1 (2008). Les opcions de resposta de les escales es poden classificar en 
els quatre models següents:  

 Model de substitució. s’identifica una única religió vertadera, sense 
valorar cap element de les altres realitats religioses. Caracteritza tot 
fonamentalisme religiós i nega el diàleg interreligiós. Es considera un 
model d’exclusió.  

 Model de compliment. Ja s’hi reconeix valor a les altres religions. Tot i 
que implica veritats absolutes sobre les pròpies creences que legitimen 
la diversitat religiosa,  

                                                 
1 Aquest autor identifica quatre models respecte la visió del cristianisme. En les escales creades, s’ha adaptat a la 

diversitat religiosa en general. 
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 Model de reciprocitat. la realitat última és una, però són moltes les 
expressions culturals d’aquesta realitat. Es posa l’èmfasi en el comú, 
obviant les diferències. S’accepten altres figures religioses com a 
vertaderes, amb la idea que moltes religions vertaderes tenen una crida 
al diàleg. Tot i l’avenç respecte els models anteriors, s’identifica el perill 
d’un relativisme solapat en buscar el consens en els aspectes comuns 
sense destacar degudament les diferències,.  

 Model d’acceptació. Respon a la visió més oberta, tolerant i 
progressista vers la diversitat religiosa i el diàleg interreligiós. les 
diferències no cal superar-les, sinó que constitueixen la base de la 
convivència de forma permanent. Des d’aquesta visió el diàleg té 
preferència respecte la teologia.   

Les respostes de l’estudiantat es decanten majoritàriament vers un model de 
reciprocitat (65%), buscant el consens en els aspectes comuns sense destacar 
degudament les diferències, on precisament es troba la riquesa i la creativitat 
del diàleg. No obstant, el 24% té una visió més oberta, tolerant i progressista 
vers la diversitat religiosa i el diàleg interreligiós, des del model d’acceptació. 
Destaca que únicament una persona es troba en el model de substitució, i que 
un preocupant 11% té una visió etnocèntrica acceptant veritats absolutes sobre 
les pròpies creences, suposant que la diversitat religiosa, en el fons, deriva 
d’una mateixa realitat religiosa (la pròpia), sota el model de compliment. 

S’analitzen els plans docents de les quatre universitats implicades en l’estudi 
per tal de visualitzar la poca presència de continguts sobre la diversitat religiosa 
o cultural en formació inicial universitària dels futurs agents socioeducatius. 
Concretament, dels 874 plans pocents analitzats, només 71 assignatures fan 
esment d’algun element de diversitat cultural o religiosa.  

L'anàlisi descriptiva inicial sobre la presencialitat de contingut o competències 
relacionades amb la diversitat cultural i/o religiosa posa en evidència la poca 
importància que s'atorga a aquests continguts. Si analitzem la tipologia 
d'assignatura trobem que de les 71, 35 són de formació bàsica dels graus, 13 
obligatòries i 23 optatives, deixant quasi la meitat de la poca presència 
d’aquests continguts en mans de l’optativitat. Una anàlisi més detallada mostra 
com aquesta presència és encara menor si considerem el pes de les 
temàtiques relacionades amb la diversitat cultural o religiosa dins de cada pla 
d'estudis identificat. 

Per altra banda, des de l’estudi per enquesta, també es posa de manifest 
aquesta poca presència en la formació universitària. Tot i que el 49,1% dels 
estudiants manifesten haver tingut alguna experiència en diversitat religiosa en 
l’àmbit socioeducatiu, només el 14,6% ha estudiat algun contingut de religió 
durant els seus estudis universitaris. No obstant, el 46% manifesta haver fet 
algun contingut de religió en altres espais formatius.  

Aquests resultats conviden a pensar que tot i la manca de formació 
universitària rebuda sobre aquestes temàtiques, per part dels futurs agents 
socioeducatius es valora la seva necessitat donada la cerca formativa que es fa 
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en altres espais i la presència d’aquests continguts en la seva experiència 
quotidiana o fins i tot formativa, mitjançant les pràctiques externes.  

Efectivament, el 72% manifesten que la formació universitària rebuda per 
promoure el diàleg intercultural i interreligiós és insuficient. De forma semblant, 
el 74% creuen que és important estar format en aquestes temàtiques com a 
futur agent socioeducatiu. Aquestes dades posen de relleu la importància que 
l’alumnat de les diferents universitats dóna als continguts sobre diversitat 
religiosa i diàleg intercultural i interreligiós, tot i la seva poca presència 
curricular. No obstant, no veuen important incorporar continguts religiosos a la 
formació bàsica obligatòria (primària i secundària obligatòria): el 73% de 
l’estudiantat creu que no cal fer religió en la formació bàsica obligatòria.  

Aquests darrers resultats respecte la formació bàsica, creiem que es donen 
respecte a un concepte de formació religiosa excloent propera al model de 
substitució de Knitter (2008), que és el que tradicionalment s’ha desenvolupat 
en la formació religiosa catòlica tradicional. Per mesurar l’actitud vers la 
diversitat religiosa, el diàleg intercultural i el paper de l’educació en aquestes 
temàtiques, s’han utilitzat tres escales d’actitud vàlides i fiables: a) la diversitat 
religiosa; b) el diàleg intercultural i interreligiós; i, c) el paper de l’educació. 

Els resultats obtinguts posen de manifest com les actituds dels i les participants 
són força baixes, especialment respecte el paper de l’educació on s’obté una 
mitjana de 21 punts sobre 75. En altres paraules, l’alumnat participant té una 
actitud poc favorable a la diversitat cultural i religiosa, poc favorable al diàleg 
interreligiós i especialment poc favorable al fet que l’educació jugui un paper 
rellevant en la gestió de la diversitat religiosa i cultural i el foment del diàleg 
interreligiós. Aquests resultats poden venir donats per la manca de formació 
sobre aquestes temàtiques que s’ha evidenciat en apartats anteriors tant des 
de l’anàlisi dels plans docents universitaris, com des de la pròpia experiència 
de l’alumnat.  

L’alumnat participant que ha tingut experiències en diversitat cultural, per 
exemple en les pràctiques externes universitàries, té unes actituds menys 
desfavorables vers la diversitat cultural i religiosa, vers el diàleg interreligiós i 
vers el paper de l’educació..  

L’estudiantat que ha tingut experiències en diversitat religiosa té una actitud 
menys desfavorable vers la diversitat religiosa i cultural, vers el diàleg 
interreligiós i vers el paper de l’educació.. Així, l’alumnat que manifesta haver 
tingut experiències en diversitat religiosa i cultural és justament el que és 
menys desfavorable a la diversitat (especialment quant a la seva presència en 
l’espai públic), al diàleg interreligiós (especialment considerant la part 
conceptual de la religió i el diàleg) i a que l’educació jugui un paper en la gestió 
de la diversitat religiosa i cultural (especialment en relació al paper de 
l’educació formal, i també la importància de la formació universitària dels 
agents socioeducatius).  

Finalment la visió que té l’alumnat vers la diversitat religiosa i el diàleg 
interreligiós quant a les dimensions de l’escala basada en Knitter (2008) és un 
element fonamental que ofereix diferències estadísticament significatives en 
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relació a l’actitud vers la diversitat, el diàleg interreligiós, però també vers el 
paper que ha de jugar l’educació en la gestió d’aquesta diversitat i la promoció 
del diàleg. La visió progressiva vers posicionaments més oberts i tolerants es 
tradueix en actituds més favorables vers totes les escales i les seves 
dimensions. 

L’anàlisi de conglomerats clúster bietàpic ens identifica un model bo (mesura 
de cohesió i separació superior a 0.5) amb tres agrupacions:  

 Actitud més favorable. Agrupació formada pel 41% de l’estudiantat que 
considera que és rellevant estar format en diversitat religiosa i cultural, 
que ha tingut experiències d’aquest tipus, i que té les puntuacions més 
elevades en les tres escales. 

 Actitud moderada. Agrupació formada pel 33% que consideren és 
rellevant estar format en diversitat religiosa i cultural, però no ha tingut 
experiències d’aquest tipus, i tenen les puntuacions més moderades en 
les tres escales. 

 Actitud menys favorable. Agrupació formada pel 26% que considera 
que no és rellevant estar format en diversitat religiosa i cultural. Alguns 
han tingut experiències d’aquest tipus, i d’altres no; els que tenen té les 
puntuacions més baixes en les tres escales. 

 

2.3 PROPOSTES  
 

L'educació es presenta avui com una tasca complexa, i amb reptes pels ràpids  
i progressius canvis socials, econòmics i culturals d'abast global. Aquesta nova 
escala mundial del fenomen humà porta conseqüències en tots els àmbits de la 
vida social, impactant la cultura, l’economia, la política, l’educació i també la 
religió. Es fa necessària una anàlisi crítica del discurs dels mitjans de 
comunicació. Els mitjans sovint fan ús d’un to negatiu en parlar del fet religiós, 
la qual cosa no ajuda a una visió neutra del fenomen. Generen prejudici social, 
i en cap cas, l’expressió del fet religiós que pugui aportar major coneixement 
real. És molt important que els mitjans de comunicació parlin amb normalitat de 
Déu i de les religions.  
 
Per altra banda, calen polítiques d’ensenyament orientades al reconeixement 
de les diferents religions. Ampliar aquest coneixement del fet religiós és la base 
per a una major acceptació i convivència: no quedar-se en la ritualitat com a 
costum i la tradició que marca un calendari o estableix fins i tot uns principis 
ètics; anar més a fons en la realitat fonda del fenomen religiós; no quedar-se 
amb el que fa més soroll i es viu de manera més superficial; promoure el diàleg 
i donar a conèixer la diversitat religiosa; importància de  la competència 
comunicativa, especialment dels líders religiosos o representants d’entitats 
religioses.  
 
La formació integral de les persones com a finalitat de l’educació inclou el 
desenvolupament de totes les facultats humanes de l’educand, la seva 
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preparació per a la vida professional, la formació del seu sentit ètic i social i 
també la seva obertura a la formació religiosa. Conseqüentment, una vegada 
analitzades les necessitats normatives i les sentides, i tenint en compte els 
resultats obtinguts amb el qüestionari, podem concloure que es fa visible la 
importància d'una formació inicial i continuada dels futurs agents 
socioeducatius. 
 
Pensem que tota universitat i tot agent socioeducatiu ha de procurar formar-se i 
formar persones fortes i responsables, capaces de fer opcions lliures i justes. 
Així doncs, una formació que desconegui o deixi de banda la formació religiosa 
de la persona seria una educació incomplerta perquè no tindria en compte la 
realitat social actual. La manca de formació universitària rebuda sobre aquestes 
temàtiques, per part dels futurs agents socioeducatius, és palpable en la seva 
experiència quotidiana o fins i tot formativa, mitjançant les pràctiques externes. 
Tal i com hem vist, la temàtica religiosa té poca presència en la formació de 
futurs agents socioeducatius i és curiós com els alumnes que han tingut 
experiències en diversitat religiosa tenen una actitud més favorable vers la 
diversitat religiosa i cultural. També és important destacar de nou com un 72% 
dels participants pensen que la formació rebuda és insuficient i creuen que és 
important estar format en aquestes temàtiques com a futur agent socioeducatiu, 
tot i la seva poca presència curricular.  
 
Conseqüentment, pensem que s'ha de realitzar una formació inicial i 
continuada en els diferents graus fent èmfasi en la aproximació de l’estudiant 
així com els fonaments de la seva futura professió en base al contingut religiós, 
és a dir, propiciar el desenvolupament d'habilitats lingüístico-comunicatives i de 
diàleg afavorint la comprensió més profunda de la dimensió religiosa. Així 
doncs, creiem que és adequat que hi hagi una àrea d'educació religiosa o de 
creences en els diferents currículums i plans d'estudis dels graus que vagin 
més enllà de l'optativitat o de la centralització d'una creença o religió en 
concret; el que en podríem dir dimensió espiritual. Així mateix, indagar en la 
possibilitat de que els alumnes coneguin de primera mà un model pedagògic 
basat en què ensenyar i com ensenyar a partir de la reflexió en i des de la 
pràctica educativa. Pensem que augmentar les experiències pot afavorir 
diferents processos d'investigació i acció a la vegada que s'implementen 
diferents processos d'autoformació per respondre a les exigències palpables de 
la societat.  
 
Un altre punt important és que hi hagi una gestió institucional, és a dir, que les 
universitats juntament amb la política educativa i administrativa del ministeri 
d'educació, es posin d'acord i es decantin per un model d'acceptació que 
s'avaluï com un procés reflexiu i formatiu necessari en la formació dels futurs 
agents socioeducatius. 
 
Aquesta formació ha de tenir continguts clarament relacionats amb la formació 
ciutadana i en valors, tal com aposta Elósegui (2009) per una educació 
intercultural amb una sòlida càrrega pedagògica en l’àmbit de l’educació en 
valors. En concret, un conjunt bàsic de valors des de l’hospitalitat i el 
reconeixement fins la sol·licitud i la solidaritat responsable vers l’altre. 
Demanda una educació ètica radical, capaç de superar l’egocentrisme i 
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possibilitant així una convivència intercultural enriquidora. Els principis de la 
pedagogia per a la inclusió als que fem referència són: 
 

 Coneixement mutu com a base (treball de la por, del desconeixement, de 
l'imaginari social, deconstruccions de certs imaginaris socials). Aprofitar 
les oportunitats d’apropament naturals per generar espais comuns per a 
la trobada i el contacte. Repte de la interconviccionalitat. 

 Acceptació com a condició. L'acceptació és més fàcil des dels valors 
compartits. Fomentar la idea de la diversitat religiosa com una 
possibilitat d'enriquiment mutu i de consciència renovada i profunda. 
Acceptar la presència d’altres religions en els espais públics; la 
construcció de centres religiosos o la realització de festes religioses al 
carrer com un dret fonamental dins d’una societat laica amb llibertat 
religiosa i una gran causa de problemes de convivència.   

 Valoració com a impuls. Reconeixement com a estímul. Lluitar contra els 
prejudicis i discriminacions en totes les seves formes basades en la 
religió o creences (Torradeflot, 2012); destrucció dels discursos de 
l'exclusió, la religió per culpar el nouvingut dels problemes de 
convivència. Posar-hi rostre a les diferents tradicions religioses ajuda a 
apropar-se al pensar, fer i sentir dels altres, que per diferents no han 
d’entrar en contradicció. Un repte per l’educació, educar des de la 
mediació i a partir de la mediació, donar eines a tots les infants i 
adolescents per reconèixer l’altre. La cohesió social i el 
desenvolupament de les persones com a horitzó.   

 La ciutadania intercultural (el diàleg intercultural i interreligiós) com a 
procés. Formar per treballar el diàleg interreligiós des de les diferents 
comunitats religioses, les entitats socials i la política. Un diàleg que cal 
fomentar als centres educatius, amb les famílies, mestres, associacions 
de pares i la resta de famílies no associades, necessiten urgentment 
trobar-se, escoltar-se. 

 
 
Autors com Bîrzéa (2009) posen de manifest que la convivència implica 
l’educació més enllà de l’escola, apel·lant a altres agents socioeducatius. 
Preparar per fer un treball de xarxa al territori vers un teixit d’entitats i 
organitzacions “de base” (comunitats religioses, veïns, comerciants, usuaris 
d'equipaments, etc.). Es valoren les iniciatives des de les entitats religioses com 
l’associació UNESCO pel diàleg interreligiós, el GTER; i també les no 
religioses, com la fundació "tot Raval"; i entitats civils (centres cívics, a través 
dels grups d'alfabetització, etc.). 
 
La formació a l’àmbit formal educatiu ha de donar expressió lliure a la dimensió 
espiritual inherent a tota persona. Cal deslligar-ho d’una dictadura, postura 
retrògrada, o d'una manca de llibertats, identificant-hi a l'església catòlica... 
vincular-la amb la pluralitat de valors pròpia del món cultural actual. Cal obrir 
noves dimensions a l’expressió de la vivència espiritual que permet donar-hi 
respostes plurals. Finalment, és necessària la llibertat d’expressió, de 
pensament i de credo per a donar possibilitat a totes les formes i expressions 
religioses. 
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Es proposen dues opcions de tractament educatiu en relació a aquesta 
dimensió més plural, i al vincle important que té l’expressió religiosa per a la 
comprensió d’un llegat cultural heretat: 
 

a) Les religions s’han de poder estudiar com qualsevol matèria curricular. 
Crear les condicions per a l’ensenyament de les diferents confessions a 
l’escola, donada la creixent importància de la diversitat religiosa i de les 
relacions interreligioses. En aquest mateix sentit, Weisse (2012) proposa 
també la introducció de la religió a l’escola pública, per a la millora de les 
relacions interpersonals. Educar en cultura religiosa general és 
necessari. 

b) Educar en cultura religiosa general (o per una educació religiosa laica) 
és necessari: revisar els currículums des de l’educació primària fins a la 
universitat, especialment en matèries com la història, geografia, filosofia i 
altres ciències humanes i socials. No per confessionalitats, sinó tractant 
la religió des d’una perspectiva diversa. L'existència d'una matèria 
comuna per a tot l’alumnat a partir de la qual s’abordi el fet religiós des 
d’una perspectiva del diàleg i del coneixement de la diversitat: fer cultura 
religiosa per a tothom. 

 
Per altra banda, cal treballar la perspectiva de gènere per promoure la 
dignificació, la igualtat i la justícia de gènere en les diverses tradicions 
religioses i espirituals i en les iniciatives interreligioses (Torradeflot, 2012; 
Moliner i Aguilar, 2010). 
 
Finalment, es proposen accions concretes de formació en relació a la inclusió 
dels centres de culte a les activitats escolars per a la informació i formació a la 
comunitat educativa i especialment als professors i alumnes sobre la diversitat 
religiosa. 
 
Cal revisar l’edició de materials educatius didàctics existents en matèria de 
diversitat religiosa. Moliner i Aguilar (2010) constaten en els materials, 
informació parcial i/o errònia, generalitzacions, estereotips i falta de rigor en les 
presentacions i ús de textos i imatges, entre altres. Veuen la necessitat urgent 
de dotar tant les editorials com el professorat de recursos per accedir a 
informació rigorosa sobre les tradicions religioses, que permetin fer un 
tractament a l’aula des de la paritat proporcional i la no discriminació.  
 
   
S’ha de promoure una formació inicial i continua del professorat en educació 
religiosa, educació per a la ciutadania i drets humans i educació intercultural. 
Lligat a això, cal fer una revisió dels cursos que existeixen per a la formació 
sobre la gestió de la religió i la diversitat religiosa a la societat.  
 
Es fa formació de diferents religions però aquesta, a vegades, continua sent 
des del punt de vista cristià. A l’espai universitari li pertoca ofertar els estudis 
religiosos tenint en compte les circumstàncies actuals de crisi: l’objectiu és que 
hi hagi gent formada per tal d’ampliar els interlocutors de cada comunitat 
religiosa. Es proposa que a les facultats d’humanístiques hi hagués un apartat 
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de ciències de la religió com a la Universitat Complutense, comptant amb les 
comunitats religioses. 
 
 
A continuació es resumeixen accions concretes de formació proposades. Des 
de la formació inicial: 

 Caldria un coneixement introductori i sensibilització. No està solventat a 
nivell de formació (per exemple, del professorat): es dóna manca 
d’independència de les institucions de formació respecte la influència de 
les religioses. 

 Oferir perspectives diferents per comprendre el món contemporani i des 
de diferents disciplines i arts com el cinema, la literatura. Preparar de 
cara a la comprensió del món contemporani i a partir de perspectives 
molt diferents: vocabulari relacionat amb aquests aspectes, com el 
pluralisme, vocabulari necessari per entendre el món en què vivim... què 
vol dir ciutadania, què vol dir política i altres.  

 
Des de la formació continuada es plantegen: 

 Cursos de formació o seminaris pel professorat ja que la diversitat és 
una realitat. El professorat pot introduir aquests temes a partir de 
diverses situacions i àrees curriculars i tutories. Aquests cursos no 
estan adreçats sols a professionals de l’àmbit de l’educació, també en 
l’àmbit hospitalari, judicial, etc. 

 Una formació més àmplia en diversos aspectes de cultura interreligiosa i 
intercultural, aspectes pedagògics, etc. També replantejar l’enfocament 
per no basar-se sols en el coneixement, sinó evolucionar a nivell humà 
en la gestió de les emocions, conèixer el que és desconegut. 

 Afavorir espais de diàleg per l’intercanvi de coneixements entre els 
agents socioeducatius, en la línia del que proposen Moliner i Aguilar 
(2010) en relació a participació de la comunitat per assessorar en els 
processos de creació i desenvolupament de currículums i materials 
educatius: potenciar el coneixement de les diverses religions per tal que 
l’objectiu de preservar la llibertat religiosa sigui respectat. 
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3. CONCLUSIONS 
 

La lectura dels cinc apartats anteriors permet integrar els resultats en propostes 
de conceptualització dels temes clau (religió, diàleg interreligiós i intercultural) i 
propostes de millora per a la gestió de la diversitat religiosa a l’espai públic, 
recollint la veu dels agents entrevistats.  

S’evidencia la dificultat per trobar una única definició del mot religió per les 
diferents interpretacions que suposa, per la seva complexitat i per ser un 
concepte obert. S’ha fet necessari diferenciar religió d’espiritualitat a mesura 
que la diversitat religiosa ha anat creixent. Les persones entrevistades de 
l’administració proposen termes com “creença, pràctiques, patrimoni cultural, 
cultura, costums”. Les entitats empren diferents paraules com “creences atees 
religioses, conviccions, espiritualitat atea, dimensió estètica, espiritualitat, 
organització, estructura cultural, pràctiques culturals”. I en el món acadèmic 
apareixen paraules com “espiritualitat, desenvolupament humà, comunitat, 
creences, pràctiques”.  

Una altra conclusió de l’estudi és la crítica molt explícita, especialment per part 
de les entitats, del paper dels mitjans de comunicació, que contribueixen a 
construir un imaginari social que genera prejudici social i no aporta un 
coneixement real.  

Per altra banda, es conclou que pel diàleg interreligiós ha d’existir la voluntat 
del coneixement mutu, un coneixement que hauria de permetre superar els 
estereotips, especialment els negatius. Els elements pel diàleg interreligiós són: 
el reconeixement de l’altre; un interès en l’altre; respecte; estar obert a la 
transformació, al canvi; una predisposició a repensar les idees pròpies a partir 
de les dels altres i la possibilitat d’enriquiment i transformació mutus. 
Administració pública, entitats i comunitat són els tres eixos a Catalunya que 
aborden el diàleg intercultural i interreligiós, amb iniciatives de tot tipus tant en 
quantitat com en qualitat. No obstant això, la participació d’aquests tres eixos 
és percebuda de forma diferent, sent les iniciatives de les entitats religioses les 
més visibles. I aquí és on l’administració torna a recalcar que el lideratge no el 
pot assumir si no existeix un lideratge per part de les entitats religioses.  

D’entre aquestes altres institucions, l’escola torna a aparèixer com una de les 
principals. Des dels centres educatius, no només es poden fomentar iniciatives 
amb l’alumnat sinó també amb les famílies.  

També es posa de manifest com la situació de l’ensenyament de la religió no 
està resolta. La majoria dels joves acaba els estudis obligatoris sense cap 
formació en matèria religiosa ni espiritual. Encara que segons la legislació les 
famílies poden escollir una confessió pels seus fills i filles, els dispositius 
educatius per la formació en les confessions no catòliques amb prou feines 
existeixen. Les entitats es mostren més crítiques davant la posició que adopten 
les escoles tant públiques com privades. Per tant, el model formatiu no 
contribueix a l’ensenyament de la religió des d’una perspectiva plural, situació 
encara més palesa pel fet de no haver-hi una matèria comuna en el currículum 
des d’aquest posicionament. Educar en una cultura religiosa general passa 
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segons els experts per fer una revisió dels materials curriculars i educatius 
perquè aquests no tracten la religió des d’una perspectiva diversa.  

Finalment es conclou amb les carències en la formació del professorat en 
matèria d’educació religiosa, per la ciutadania i drets humans i educació 
intercultural, en la formació inicial i continua. I no només per al professorat, sinó 
per altres agents socioeducatius. L’educació no només s’esdevé a l’escola sinó 
a molts altres àmbits. Es posa de manifest, la necessitat de responsabilitzar de 
l’educació religiosa a molts altres agents i espais educatius com les famílies, 
les entitats de lleure, els professionals -per exemple de les biblioteques, els 
monitors de menjadors-, les comunitats religioses, etc.  
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