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Descripció/Justificació 
 

El tractat d'Antropologia Teològica aborda la reflexió sobre l'ésser humà, home i dona, tal com 
ha estat creat per Déu, en la seva situació històrica actual i en el seu destí transcendent fins a 
la comunió plena amb Déu. La grandesa de l'ésser humà resideix en la seva capacitat de 
reconèixer i estimar el seu Creador. 
 

 

Requisits i orientacions prèvies 
 
Els coneixements previs han de ser els que s’han impartit en el primer cicle. 
 

 

Objectius 

Específics 

 

Que l’alumne/a pugui conèixer la veritat de l'home des del punt de vista cristià, de tal manera, 

que pugui donar testimoni de la seva fe i entrar en diàleg amb el nostre món contemporani.  

 

 

Competències 

Competències transversals (genèriques) 

 

Instrumentals:  

 

- Capacitat d’anàlisi i síntesi de textos, així com capacitat per seleccionar en ells els 

elements mes significatius 

- Organitzar i planificar 

- Aplicació dels coneixements a la pràctica 

- Comunicació oral i escrita en la/es llengua/es materna/es 

- Gestió de la informació (recerca d’informació rellevant, organització) 

- Resolució de problemes i presa de solucions 

 

Interpersonals: 

 

- Capacitat crítica i autocrítica 

- Capacitat per integrar-se i comunicar-se 

- Habilitats interpersonals (per coordinar-se amb altres, per negociar de forma eficaç) 

 

Sistemàtiques: 

 

- Autonomia en l’aprenentatge 

- Adaptació a situacions noves 

- Creativitat 

- Lideratge 

- Iniciativa i esperit emprenedor 



- Obertura a l’aprenentatge al llarg de tota la vida 

 

Competències específiques 

 
Conceptuals - Saber: 

- Coneixement crític, rigorós, actualitzat i contextualitzat de les categories teològiques 
fonamentals de l’antropologia cristiana: creació, imatge de Déu, ànima, llibertat, pecat 
original... 

- Coneixement de les postures teològiques i filosòfiques més importants en torn a la 
creació, la vocació de l’home, el pecat i l’actuació de la gràcia sobre l’ésser humà 
sorgides al llarg de la història i per diferències entre les diverses confessions cristianes. 

- Capacitat d’estudi analític i comprensiu dels textos patrístics, històrics i magisterials 
relatius a l’Antropologia Teològica. 

 
Procedimentals – Saber fer: 
 

- Capacitat de posar en diàleg, qüestionar i il·luminar la pròpia experiència de fe amb el 
contingut fonamental de l’antropologia cristiana. 

- Capacitat de realitzar amb rigor el diàleg entre la fe, la ciència, la cultura i la vida, 
reconeixent les possibilitats de trobada així com els límits i instàncies crítiques. 

- Capacitat per utilitzar i aplicar els principis, mètodes, recursos i bibliografia propis de 
l’estudi de la teologia, sabent diferenciar el divers valor normatiu de les fonts. 

- Dominar les tècniques bàsiques per la realització de treballs d’iniciació a la investigació 
teològica. 

- Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits. 
 
Actitudinals – Saber ser: 
 

- Afinar la sensibilitat cap als plantejaments vitals de la cultura que ens envolta i la seva 
influència en la configuració de la persona i la societat. 

- Transparentar la importància de la formació teològica en la tasca evangelitzadora dels 
cristians en vista a un millor i major testimoni de fe. 

- Desenvolupar una sensibilitat per les grans qüestions teològiques i espirituals que 
presenta i planteja la gran tradició teològica de l’Església. 
 

 

Continguts 

 
1. Introducció a l’Antropologia. 
2. Introducció a l’Antropologia Teològica. Breus apunts històrics de la temàtica de la 

disciplina 
2.1. Etapa de la patrística 
2.2. Etapa de l’escolàstica 
2.3. Etapa de l’escolàstica postridentina 
2.4. Etapa de la neoescolàstica 
2.5. Etapa de la teologia actual 

3. La Doctrina de la Creació 
3.1. La creació a l’Antic Testament 
3.2. Crist i la Creació: el Nou Testament 
3.3. Desenvolupament històric de la doctrina de la creació 
3.4. La reflexió teològica 

4. L’home: Imatge de Déu 
4.1. “Imatge de Déu”: l’antropologia de l’Antic Testament 
4.2. “Imatge de Déu en Crist”: l’antropologia del Nou Testament 
4.3. La reflexió teològica 

5. El tema del sobrenatural. 
6. El Pecat Original. 

6.1. La revelació del pecat a l’Antic Testament 
6.2. El pecat en l’horitzó de la salvació: el Nou Testament 



6.3. Història de la doctrina del pecat original 
6.4. Teologia del pecat original 

7. Àngels i dimonis. 
 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
 
S’impartirà la classe afavorint la participació activa dels alumnes per fer aclariments sobre el 
tema tractat. Es faran treballs monogràfics durant el curs de la classe amb la deguda supervisió 
docent. 
 

 

Avaluació 
Criteris d’avaluació 
 
Es farà un procés d’avaluació continuada, per tal de fer un seguiment de l’aprenentatge de 
l‘alumne/a i poder valorar així els coneixements que va adquirint. Les proves consistiran 
bàsicament en l’anàlisi de textos d’autors i de la lectura d’algun llibre, relacionats amb 
l’explicació de la classe. Hi haurà un examen final. La nota final serà la qualificació de 
l’avaluació acumulativa (assistència a classes, activitats, treballs) + examen final. 
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