
 

 

GUIA DOCENT D’ASSIGNATURA 

Titulació:  Grau en Ciències Religioses 

Nom assignatura: HISTÒRIA DE L’ESGLÉSIA II 

Curs  2020-2021 ECTS 4 

Període 

lectiu 

De setembre 

a gener 

H. de classe 

setmanals 

1,30h Àrea  

Professor Llic. Josep M. Masnou i Pratdesaba Llengua Català 

 

Descripció/Justificació 
 

L’assignatura vol donar una visió de conjunt de la història de l’Església per poder comprendre i 
situar els principals elements de la fe cristiana. El cristianisme ha esdevingut un element central 
al llarg de la història i l’ha marcada tan en els aspectes culturals com en els socials. 

 

 

Requisits i orientacions prèvies 

 
L’assignatura es divideix en dos blocs: Història de l’Església antiga i medieval; Història de 
l’Església moderna i contemporània.  
 

 

Objectius 

Específics 

  

 -Conèixer i situar en el temps els principals esdeveniments de la Història de l’Església 

 -Treballar els documents històrics que han marcat el cristianisme 

 -Aprofundir amb la recerca personal algun aspecte de la vida de l’Església 
 

 

Competències 

Competències transversals (genèriques) 

 

Capacitat de síntesi dels elements principals del cristianisme 

Comprensió de textos  

 

Competències específiques 

 

Situar en la història els fets més rellevants del cristianisme 

Analitzar els documents principals de la història de l’Església 
 

 

Continguts 

 
1.- La Reforma i el seu context. 
2.- La resposta catòlica a la reforma protestant: el concili de Trento. 
3.- L´ Església i la monarquia absoluta (s. XVII). 
4.- L´ evangelització del món (S.XVI-XVIII). 
5.- L´ Església davant la Il·lustració i la Revolució Francesa (S.XVIII). 
6.- L´ Església i el liberalisme: les revolucions. El Concili Vaticà I (1869-1870). 
7.- Un cristianisme de dimensió mundial (S.XIX-XX). 
8.- Els cristians davant els totalitarismes i la 2ª Guerra Mundial. L´Església i les conseqüències 
de la 2ª Guerra Mundial. 
9.- El Concili Vaticà II (1962-65). Principals aportacions a la vida de l´Església. 
 

 



Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
 
Explicacions a  classe acompanyades pel comentari de textos històrics. Treball personal de 
cada alumne aprofundit un aspecte del temari i que s’haurà d’entregar com a treball de curs.  

 

 

Avaluació 
Criteris d’avaluació 
 
Un treball d’aprofundiment sobre algun  aspecte del temari (50% nota) 
Examen al final del quadrimestre (50% nota) 
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