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A. OBJECTIUS 
L’objectiu de l’assignatura és donar a conèixer els elements fonamentals de la religió 

romana, des del seu origen indoeuropeu i les transformacions sofertes al llarg del 
període històric, fins les aportacions de l’hel·lenisme i la de les religions mistèriques de 
l’àrea cultural mediterrània. 

En acabar el curs, l’alumne ha de ser capaç de reconèixer, valorar i comentar els 
elements religiosos presents en textos literaris d’autors clàssics i identificar les 
adaptacions posteriors més habituals en la literatura i les belles arts. 

 
 
B. CONTINGUTS 
I. La religió com a fenòmen social 
 1. Funcions de la religió 
 2. Mite i religió 
 3. Filosofia i religió 
 4. Superstició, màgia i religió 
 
II. Funcions de la religió en el món romà 
 1. Conceptes fonamentals 
 2. Característiques de la religió romana 
 3. Actuació cultual i religiosa 
 
III. Religió privada 
 1. Déus de la llar i de la família 
 2. Déus dels morts 
 3. Rituals de pas 
 
IV. Religió pública 
 1. Rituals de l’esfera pública 
 2. L’organització pública de la religió 
 3. Transformacions de la religió romana 
 
V. Religions mistèriques i canvi social 
 1. Cultes de salvació. Déus de resurrecció 
 2. Moviments religiosos de tendència filosòfica 
 3. Elements generals de l’evolució cap al monoteisme 
 
 
C. AVALUACIÓ 
L’avaluació del curs es farà mitjançant una prova escrita, que constarà d’un text 

d’autor romà d’època clàssica, en el qual s’hauran de distingir i comentar els elements 
religiosos, i d’una qüestió sobre els continguts del temari que caldrà exposar segons el 
que s’haja vist a classe. 
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Durant el període lectiu es proposaran almenys un parell de comentaris de text del 
mateix caire del que constituirà l’examen, que seran valorats pel professor i que 
constituiran en conjunt el 30% de la qualificació final. 
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