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Descripció/Justificació
Depenent de quina noció es tingui de l’home, es donaran unes respostes més o menys
adequades al seu existir.
Conèixer qui i què és l’home, quin és el seu origen, el seu destí, quin és el sentit de la seva
existència, què pot esperar del seu present i del seu futur des del punt de vista diví esdevé
imprescindible per a respondre als interrogants sobre la seva identitat.
Les preguntes fonamentals de la vida humana tenen el seu punt d’arrencada en la constitució
personal: creat a imatge de Déu, cridat a la seva plena comunió, per a compartir la mateixa vida
divina.
El curs intentarà mostrar quines són les fonts d’inspiració de l’antropologia cristiana, de manera
a poder articular una bona resposta als interrogants que planteja la cultura actual.
Requisits i orientacions prèvies
El curs s’adaptarà a les necessitats, interrogants, inquietuds dels estudiants, tant de tipus
existencial, com filosòfic i teològic.
D’igual manera, el professor farà un esforç per adaptar-se al nivell de partida dels estudiants.
Es demana una actitud positiva, participant i col·laboradora en la dinàmica que es presenta per
tal de créixer i avançar en els coneixements antropològics i teològics.
Objectius
Específics
Iniciar els estudiants en l’antropologia fonamental, coneixent els autors principals de la
bibliografia.
Es posarà en relació el planteig diàdic antropològic, cos i ànima, amb el planteig triàdic bíblic i
patrístic, esperit, ànima i cos (1Te 5,23).
Competències
Competències transversals genèriques
Seguiment i diàleg en la sessió presencial.
Lectura i comprensió de textos d’autors principals.
Redacció d’algunes recensions a fi d’acabar el curs amb una biblioteca bàsica d’autors en
teologia i antropologia.
Expressió oral.
Maneig d’una bibliografia bàsica.
Adquisició del vocabulari i terminologia bàsica.

Competències específiques
Introducció a les categories fonamentals de l’antropologia.
Introducció al diàleg entre la fe amb la cultura, amb la ciència, amb la filosofia i amb d’altres
tradicions cristianes i religioses.
Desenvolupament d’una tècnica de resposta apologètica.
Continguts
1. Introducció.
1.1. Actualitat i urgència. Gènesi del problema filosòfic de l’home.
1.2. El pensament de la modernitat com a origen de l’ateisme i de la indiferència.
2. Apunts històrics.
2.1. Dades bíbliques.
2.2. Patrística.
2.3. Escolàstica.
2.4. Escolàstica postridentina
2.5. Neoescolàstica.
2.6. Actualitat.
3. La creació
3.1. Antic Testament.
3.2. Nou Testament.
3.3. La reflexió teològica
4. L’home imatge de Déu
4.1. Antic Testament.
4.2. Nou Testament.
4.3. La reflexió teològica
5. La controvèrsia del sobrenatural.
5.1. Henri de Lubac I.
5.2. Karl Rahner.
5.3. Juan Alfaro.
5.4. Henri De Lubac II.
5.5. L’esperit, categoria reviscolada.
6. El pecat original.
6.1. Antic Testament.
6.2. Nou Testament.
6.3. La reflexió teològica.
Metodologia d’ensenyament-aprenentatge
Les classes seran, en la seva major part, de tipus magistral.
Aplicant la pedagogia activa, es provocarà el diàleg i la intervenció de l’alumne en el
desenvolupament de la matèria a tractar, de manera a captar llurs inquietuds i qüestionaments i
poder resoldre qüestions d’apologètica en el si de la mateixa aula.
Es promocionarà que els estudiants puguin endinsar-se en la lectura d’alguns textos
significatius, alhora que en redactin i en comparteixin la recensió, a fi d’obtenir una biblioteca
bàsica a l’acabament del curs.
Avaluació
La nota final del curs serà ponderada entre els diversos elements de treball:
1. L’assistència qualitativa a classe, a l’interès mostrat i a la participació en el discurs i debat

proposats.
2. La qualitat de les recensions presentades.
3. Les entrevistes i defenses amb el professor sobre el treball proposat.
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