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Descripció/Justificació
Es considera que el Relat de la Passió és el nucli central a partir del qual han nascut els
evangelis, en tant que expressen la fe en Jesús, mort i ressuscitat, seguint un esquema
cronològic.
Farem una anàlisi detallada del text de Marc i tot seguit compararem els textos de Mt i Lc amb
la seva font. Mirarem de treure’n conseqüències fonamentals per a comprendre la teologia de
cadascun d’ells. Analitzarem també el text de Joan, que en aquest punt es comporta més que
mai com un evangeli sinòptic.

Requisits i orientacions prèvies
Es necessita haver fet la Introducció al Nou Testament.

Objectius
Específics
-

Comprendre el significat i la motivació dels escrits evangèlics.
Fer prendre consciència als alumnes de la necessitat de contextuar els textos.
Captar la importància central del querigma en els relats evangèlics.
Relacionar i comparar les diversitats teològiques dels quatre relats.
Analitzar correctament els textos.

Competències
Competències transversals (genèriques)
-

Capacitat d’expressió oral i escrita.
Capacitat de recerca de material per aprofundir en els temes.
Interacció amb el grup.

Competències específiques
-

Capacitat de lectura crítica dels textos evangèlics.
Capacitat de discernir la forta densitat teològica d’aquests relats.
Capacitat de comparar els textos entre si.

Continguts
1. Introducció: Mètode d’apropament als Relats de la Passió
2. El relat de la Passió en l’Evangeli segons Marc

3. El relat primitiu de la Passió
4. El relat de la Passió en l’Evangeli segons Mateu
5. El relat de la Passió en l’Evangeli segons Lluc
6. El relat de la Passió en l’Evangeli segons Joan
7. Síntesi i conclusions

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge
Les hores presencials s’explicitaran per una banda amb l’explicació feta pel professor i per
l’altra amb la participació activa dels alumnes a la classe.
El treball personal de l’alumne implicarà la lectura i estudi dels relats de la passió.

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 relats evangèlics de la
passió.
Es tindrà en compte l’anàlisi acurada dels textos.

Avaluació
-

L’avaluació es farà tenint en compte la participació activa a classe i el treball final realitzat
per cada alumne.
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