
PROPOSTA  D’ ENSENYAMENTS I ACTIVITATS, 
QUE PODEN SER RECONEGUTS COM A CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ 

Formulari de descripció 

Títol de l’activitat: L'ISLAM AHIR I AVUI: dimensió social i dimensió espiritual Codi: 

Institució que realitza l’activitat: CETR (Centre d’Estudi de les Tradicions Religioses) CIF/NIF: G 61456042        

Persona que signarà el conveni (nom i càrrec): Marta Granés Bayona, directora 

Adreça: Rocafort 234 bxos. (jardins Montserrat) 08029-Barcelona Telèfon: 93 410 77 07 

Persona de contacte: Marta Granés Bayona 

Telèfon: 93 410 77 07 E-mail: mgranes@cetr.net 

Centre/Departament de la UAB que avala la proposta: Departament de Filosofia 

Núm. total de crèdits: 1,5 Crèdits teòrics: 1,5 Hores durada: 22,5 h.  

Tipus de període (A-anual/S-semestral): A Valor del període (1r/2n semestre): 1r Places ofertades: 15 

Import que ha de pagar l'alumne al centre o institució per la 
realització de l'activitat: 100 € 

Centre o institució on l’estudiant abonarà la matrícula:... 
Centre d’Estudis de les Tradicions Religioses. 

 
Activitat adreçada a:   

p Alumnes del/ls centre/s:  
pX Tota la Universitat 

 
Descripció breu del contingut: 

Introducció general a l'islam, acompanyada d'un aprofundiment en dues vessants: la vida de la comunitat musulmana 
(característiques, diversitat, reptes) i les aportacions pròpies de l'espiritualitat islàmica (desenvolupament, figures cabdals, la 
proposta sufí, altre vies). Lectura comentada de textos.  

 

Avaluació: XpSí   pNo   Amb nota final: XpSí  pNo 
Especificar el tipus d’avaluació: Control d’assistència, participació a classe  i presentació d’un treball 
Lloc on s’impartirà la docència/activitat: CETR (Centre d’Estudi de les Tradicions Religioses) 
Adreça: Rocafort 234 bxos. (jardins Montserrat) 08029-Barcelona 
Calendari (dia/mes/any d’inici i finalització) i horari: 15 dilluns, des del 1/10/2007 fins el 11/02/2008, de 19,30 a 21,00 h. 
Professorat: Mercè Sala i Jalil Bàrcena 

Observacions 
 

 
Lloc i data:  Barcelona, 25 de març, 2007   
 
 
 Signatura i segell: La institució                                  Vist-i-plau del Centre/Departament/Institut d’Estudis/Titulació  
       que avala la proposta   
       Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica 
 
 
 
 
 
   (Nom) - Marta Granés Bayona  --                                                 (Nom) ------------------------------------------------ 
 
• Cal adjuntar el programa de l’activitat 
• S’ha de comunicar per escrit qualsevol canvi que afecti al contingut de les dades consignades en aquest document 
        Els quadres ombrejats els omplirà la Universitat Autònoma de Barcelona 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
TRAMETRE: Al/A la Degà/na o Director/a del centre afectat o –si es tracta d’una activitat per a tota la comunitat d’estudiants- a 
la Dra. M. Dolors Riba i Lloret, Vicerectora d’Afers Acadèmics, Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici del Rectorat, Campus 
universitari UAB - 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). 


