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Descripció/Justificació
La major part de la literatura del Nou Testament són cartes, les quals devem a diversos
autors de la primitiva comunitat cristiana. En aquests interessants escrits trobem una part més
doctrinal, que ens ajuda a captar com es va desgranant el pensament del primer cristianisme, i
una part més exhortativa, amb orientacions pràctiques per a la vida dels creients.
Totes elles ens són una font extraordinària d’informació sobre la situació, el pensament i els
problemes dels cristians dels primers temps.
Ens hi endinsarem, tot mirant de contextualitzar-les en el seu moment històric, així com de
conèixer els diversos autors, amb especial atenció a una de les figures clau del món cristià, Pau
de Tars.

Requisits i orientacions prèvies
Haver superat correctament l’assignatura d’Introducció al Nou Testament.

Objectius
Específics
-

Comprendre el significat i la motivació dels escrits.
Conèixer les coordinades històriques, culturals i religioses de cada comunitat.
Fer prendre consciència de la necessitat de contextuar els textos.
Extreure els temes teològics principals dels escrits que analitzarem.
Argumentar els continguts teològics i eclesials que es desprenguin de l’estudi.
Promoure el valor de la reflexió personal i del treball en equip.

Competències
Competències transversals (genèriques)
-

Capacitat d’anàlisi i de síntesi.
Capacitat d’organització i de planificació.
Comunicació escrita i oral.
Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica.
Habilitats d’investigació.
Capacitat per a generar noves idees (creativitat).
Habilitat per treballar de forma autònoma i en grup.

Competències específiques
-

Coneixement progressiu dels fonaments bíblics: contingut, vocabulari, història, cultura,
simbolisme... a partir del mateix text bíblic.
Capacitat d’aprofundir en les coordinades històriques i culturals de cada comunitat.
Capacitat de discernir el missatge cristià dins de les perspectives pròpies de cada
comunitat i actualització de les mateixes.
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-

Capacitat d’identificar els aspectes literaris i teològics dels textos.
Coneixement i opinió critica sobre la teologia dels llibres bíblics.

Continguts
1. Les cartes paulines
1.1. Sant Pau
1.1.1.
1.1.2.

Vida i personalitat
Dimensió apostòlica: els viatges i les cartes

1.2. Les cartes paulines
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

Les dues Cartes als Tessalonicencs
Les dues Cartes als Corintis
La Carta als Gàlates
La Carta als Romans
Les Cartes de la Captivitat: Colossencs, Efesis, Filipencs,
Filèmon
Les Cartes Pastorals: Timoteu, Titus

2. La Carta als Hebreus
3. Les Cartes Catòliques
3.1. La Carta de Jaume
3.2. Les dues Cartes de Pere
3.3. La Carta de Judes

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge
Les hores presencials s’explicitaran per una banda amb l’explicació feta per la professora i
per l’altra amb la participació activa dels alumnes a classe.
El treball personal de l’alumne implicarà la lectura prèvia dels relats estudiats i l’aportació
activa a classe. A més, es demanarà a l’alumne un treball final.

Avaluació
Criteris d’avaluació
- Es tindrà en compte l’assistència a classe i la participació activa en la matèria.
- Es valorarà tant el coneixement teòric com la comprensió dels textos.
- Es tindrà en compte el creixement progressiu de l’alumne en relació a la matèria.
Tècniques d’avaluació
-

S’avalua la presencialitat activa a classe amb un 10%.
S’avaluarà el treball personal amb un 90%.
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