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Descripció/Justificació  

Aquesta assignatura presenta sistemàticament el contingut de la fe cristiana. El temari explica 

els articles del Credo o símbol de la fe, començant per exposar que la fe és la resposta de la 

persona creient a la “revelació” divina. Tot seguit, s’estudia el misteri de Déu, la creació del 

món, l’encarnació del Fill de Déu en Jesucrist i la seva obra salvífica, l’acció santificadora de 

l’Esperit, l’Església i els sagraments i, per últim, l’escatologia (la mort i les realitats del més 

enllà després de la mort). 

 

El temari també inclou dos temes col·laterals de gran importància per a la formació teològica 

dels estudiants de la FHEAG. Per una banda, s’estudia la “inculturació de la fe”, és a dir, com la 

fe cristiana s’arrela en les cultures dels pobles de la Terra i s’expressa en costums socials, 

corrents de pensament filosòfic, creativitat artística i literària, legislació … que defensen i 

promouen la dignitat de la persona humana. Per altra banda, es presenta la realitat del 

“moviment ecumènic”, nascut al segle XIX i que mira de superar les divisions existents entre les 

diverses confessions cristianes. 

 

 

Requisits i orientacions prèvies 

Haver estudiat assignatures de contingut filosòfic. 

 

Objectius 
 
Generals: 
Es pretén que els estudiants de la FHEAG entenguin el rerefons teològic dels esdeveniments 
històrics i de les manifestacions artístiques que s’han desenvolupat en la Història de l’Església i 
que són estudiades en les altres assignatures de la titulació. 
 
Específics: 
Aprofundir en el contingut de la fe cristiana tal com està exposada en el Credo o símbol de la fe. 

 

Competències 
 
Competències transversals (genèriques): 
1. Aprofundiment en la metodologia teològica. 
2. Posada en joc dels coneixements teològics bàsics en relació amb un tema específic. 
3. Plantejar adequadament qüestions teològiques. 



 
 
Competències específiques: 

1. Aprofundiment en el contingut dels articles del Credo o símbol de la fe. 
2. Aprofundiment en l’estudi de textos bíblics canònics, textos  magisterials i teològics. 

3. Conèixer els principals documents del Magisteri eclesiàstic que s’han promulgat en la 

història de l’Església. 

4. Acostumar-se a llegir llibres o articles de temàtica teològica. 

 

Continguts 

1. Introducció a la Teologia. 

2. La revelació. Sagrada Escriptura i Tradició. La fe: relacions fe-raó. 

3. El misteri de Déu. La Trinitat. 

4. La creació del món. L’home, imatge de Déu. El pecat. 

5. L’encarnació del Fill de Déu i l’obra salvífica de Jesucrist. 

6. L’acció santificadora de l’Esperit. La gràcia. 

7. L’Església. Els sagraments. 

8. L’escatologia. La mort. Els novíssims. 

9. La inculturació de la fe. 

10. El diàleg ecumènic. 

 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

Classes magistrals. Lectura i comentari de textos bíblics. Lectura i comentari de textos del 

Magisteri de l’Església.  

 

Avaluació 
 

Criteris d’avaluació: 

Realització d’un examen final per escrit, en què l’alumne haurà de respondre als temes que li 

seran preguntats. 

 

Tècniques d’avaluació: 

Assistència i participació en classe (10%). Examen final (90%). 
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