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Descripció/Justificació
En una societat que mira de viure sense accés a la revelació, a Déu, a l’Església o al món de la
fe, el treball teològic s’imposa com un repte per entrar en diàleg amb un món que d’entrada el
rebutja, si no és que precisament s’expressa amb el mateix llenguatge i impacta en les
qüestions fonamentals que continuen suscitant les vides i experiències personals.
El curs mirarà de donar eines als alumnes per ajudar en el diàleg amb la cultura, la ciència, la
raó des de la fe i el discurs creient.

Requisits i orientacions prèvies
El curs s’adaptarà a les necessitats, interrogants, inquietuds dels estudiants, tant de tipus
existencial, com filosòfic o 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 de forma cooperativa.

Objectiu específic
Iniciar els estudiants en el camp de la teologia, fornint-los eines i metodologies per a poder-se
expressar en diàleg amb la cultura i les inquietuds més personals i actuals.
En aquest camp, el professor mirarà de compartir les seves pròpies experiències a l’hora de
comunicar teològicament en l’àmbit civil, periodístic i acadèmic.

Competències transversals genèriques
Lectura i comprensió de textos d’autors contemporanis i 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 bàsics.
Seguiment i diàleg en la sessió presencial.

Competències específiques
Introducció a les categories fonamentals de la teologia
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 davant dels mitjans de comunicació.

Continguts
1. Societat del racionalisme il·lustrat: M. Garcés.
2. Tasca de la teologia: F. Torralba.
3. El debat antropològic, a partir d’«Homo Deus», Yuval N. Harari.
4. L’impuls religiós en el relat de l’evolució, per Agustín Fuentes.
5. La fe i la raó, vers una mútua interacció per a la recerca de la veritat.
6. La fe d’Stephen Hawking, per a un model de no-déu.

Metodologia d’ensenyament i 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 discutides en el si del grup a l’aula de debat.
Es promocionarà que els estudiants puguin endinsar-se en la lectura d’alguns textos
significatius, alhora que en redactin de propis i s’exercitin a l’hora d’expressar-se tant per escrit
com oralment i en públic, a fi d’obtenir una primera experiència 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: interès i participació (50%).
2. La qualitat de les recensions presentades (25%).
3. Les entrevistes amb el professor sobre el treball proposat (25%).
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