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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 tant 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. Expansió i legalització del cristianisme (segles I-IV) 
2. Cristianisme religió oficial de l’imperi Romà (segles IV-V) 
3. Invasions dels pobles bàrbars i creació de les esglésies nacionals (segles V-VIII) 
4. La renovació carolíngia i les relacions amb l’església oriental  (segles IX-XI) 
5. La reforma gregoriana, heretgies i nous ordes religiosos (segles XI-XII) 
6. Els ordes mendicants i el món  de les ciutats  (segle XIII) 
7. El Cisma d’Occident (segle XIV-XV) 
8. L’església a finals de l’edat mitjana, problemàtica i intents de reforma 
 

 

 

 



 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
 
Explicacions a  classe acompanyades pel comentari de textos històrics. A partir dels textos 
concrets aprofundir en el context històric. 

 

 

Avaluació 
Criteris d’avaluació 
 
Realització d’activitats al llarg de l’activitat formativa  de caràcter presencial i telemàtiques 
Treball personal de cada alumne aprofundint un aspecte del temari 
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