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1.DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA
La psicologia no tracta sobre l'existència de Déu sinó que es pregunta sobre el significat que té
en la dinàmica personal de l'individu el fet de ser creient o no. Tota experiència religiosa és
una experiència humana i s'expressa psicològicament. No pot haver-hi cap experiència
religiosa que no tingui un correlat en la nostra ment, ja sigui conscient o inconscient.
La personalitat és el terreny on es desenvolupa la religiositat. S'estudiarà la relació que hi ha
entre salut mental i creixement en la fe, tant pel que fa a les actituds envers un mateix com
envers als altres i envers Déu. Quant més madura sigui la personalitat d'un individu, més
madura podrà ser la seva religiositat. I viceversa.

2.PROGRAMA-TEMARI
1.- Introducció
1a.- Tota experiència religiosa és una experiència humana que s'expressa
psicològicament.
1b.- Formació de la personalitat
2.- Religió i omnipotència infantil: formes immadures de religiositat
2a.- Funcionament psicològic infantil
2b.- Evolució des de l'egocentrisme infantil al reconeixement de l'altre i a la capacitat
d'estimar
2c.- Narcisisme, fanatismes i integrismes.
3.- Culpa i reparació
3a.- La culpabilitat primitiva
3b.- Culpa reparadora i culpa persecutòria
3c.- Culpa i religió
3d.- El sentit del sacrifici
4.- Maria i la feminitat
4a.- La figura de Maria a partir de la Psicologia Dinàmica: Freud, Ernest Jones,
Françoise Dolto, Julia Kristeva, Carl Gustav Jung
4b.- Reflexions
5.- Sexualitat, Institució i imatge de Déu
5a.- Canvis psicològics en la comprensió i vivència de la sexualitat
5b.- Llums i ombres dels canvis
5c.- Déu i el plaer son incompatibles?
6.- Religiositat i psicopatologia
6a.- Angoixa i ansietat: la por a lo desconegut
6b.- Frustració i agressivitat. Una religió persecutòria
6c.- Pèrdua i depressió: els processos de dol.

6d.- Fanatisme i personalitat paranoide.
6e.- Il·luminisme i histèria
6f.- Fariseisme i personalitat obsessiva
6g.-Conclusions
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4.AVALUACIÓ
Exercicis d'avaluació permanent a classe. Proves escrites en acabar cada tema. Treball
individual de síntesi final.

