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fields.tag_justificacio
Aquesta assignatura, integrada en els estudis de la DECA, s'ofereix juntament amb Síntesi del Cristianisme II una
síntesi actualitzada dels continguts fonamentals de la fe cristiana.
I la seva finalitat, no és només adquirir coneixement d'un conjunt de dades, sinó ajudar ala comprensió crítica
dels aspectes més rellevants del Cristianisme.

fields.tag_requisits
No són necessaris. Qualsevol persona sense tenir cap coneixement explícit del fet religiós pot cursar aquesta
assignatura.
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COMPETÈNCIES
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Integració dels fonaments bíblico-teològics del missatge cristià.
Consciència de la complexitat del missatge cristià dins la diversitat del marc cultural / social / teològic actual.
Capacitat per relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques.
Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d'idees, valors i actituds.
Assumir valors, actituds i sensibilitats en acord amb el missatge cristià.
Coneixement dels fonaments de la teologia cristiana: Déu, Crist, revelació, fe i raó, Escriptura, Tradició,
Magisteri, comunitat eclesial.
Comprensió de l'articulació sistemàtica de les categories teològiques en el tot raonablement coherent del
missatge cristià.

OBJECTIUS
1. Aprofundir en la importància i en la universalitat del Fet religiós en les diferents cultures.
2. Oferir una síntesi actualitzada dels continguts essencials de la fe cristiana.
3. Promoure la lectura bíblica i la utilització dels textos bíblics: símbols, gèneres literaris, contextos, i
intencionalitat religiosa dels textos.
4. Conèixer el Jesús històric, la seva vida i la seva mort.
5. Plantejar l'educació en valors cívics i ètics des de la perspectiva cristiana.

fields.tag_continguts
El temari s'organitza en 5 temes que parteixen des de la comprensió crítica de la realitat (la modernitat i la
postmodernitat, la relació entre fe i raó), fins el Déu Trinitat, fent un recorregut per la història de la Salvació fins
arribar a la revelació màxima de Jesús, el Crist, tema central del curs. I es distribueixen de la manera següent:
Unitat 1: EL CRISTIANISME COM A RESPOSTA ALS INTERROGANTS DE LA NOSTRA CULTURA
Unitat 2: LA HISTÒRIA DE LA SALVACIÓ I LA SAGRADA ESCRIPTURA
Unitat 3: EL DÉU DE LA VIDA I L'AMOR
Unitat 4: JESÚS, EL CRIST (es dividirà en dos temes)
Unitat 5. EL DÉU TRINITARI

fields.tag_metodologia
METODOLOGIA
Es proposa una metodologia activa i d'interacció entre alumnes i professor. Els continguts tindran una síntesi
prèvia que facilitarà la seva comprensió i material d'ampliació.
Seguint la temporització del curs, es proposaran activitats diverses (de síntesi, de comentari, de relació, i de
fòrum). L'ús del fòrum (obligat i necessari) serà un instrument de relació i d'opinió que facilitarà l'aprenentatge
constructiu.
L'organització de les tasca i les hores de dedicació serien:
1.- Tasques i interacció de l'alumne i comunicació a l'aula virtual:
●
●
●

Tutories individuals, fòrum i debats: 10%
Consultes als professors: 2%
Jornades presencials: 5%

2.- Hores d'estudi i treballs de l'alumne: 83%
AVALUACIÓ
L'avaluació de l'assignatura serà contínua durant el quadrimestre, i es realitzaran segons els següents criteris.
●
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Avaluació inicial ...................... 10%
Activitat 1 .................................... 15%
Activitat 2 .................................... 15%
Activitat 3 .................................... 15%
Activitat 4 .................................... 20% (tema de Cristologia dividit en dues unitats)
Activitat 5 .................................... 15%
Treball final de síntesi .................... 10%

Es penalitzarà el retard en el lliurament de les activitats
L'Avaluació positiva de TOTES les activitats serà requisit indispensable per superar el curs. Es podran recuperar
les activitats no aprovades dins el període lectiu, i es podran lliurar, sempre que s'hagi complert la normativa de
l'ISCREB, al mes de setembre.
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