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fields.tag_justificacio
Els inicis de la missió apostòlica configuren la història cristiana del segle I.
Mirarem de reconstruir els fets històrics, comparant especialment les dues fonts principals de què disposem, les
cartes de Pau i el llibre dels Fets dels Apòstols. Fins on ens sigui possible, recollirem els testimonis de la primera
hora de l’evangelització com la realitzada per Pere i Pau, reconstruirem el quadre històric a partir dels relats,
definirem els principals conflictes i la manera de donar-los solució, i coneixerem l’itinerari de l’expansió cristiana
al segle I.
Alhora, degut a la peculiaritat de les dues fonts mencionades, treballarem també les seves respectives teologies,
per tal d’endinsar-nos en el missatge cristià que volen transmetre. Amb tot plegat, voldrem apropar-nos a
comprendre millor la vida de les primeres comunitats cristianes.

fields.tag_requisits
●

●

Haver superat correctament les assignatures de Batxillerat d’Introducció al Nou Testament, d’Evangelis
Sinòptics i de Cartes apostòliques.
És francament interessant fer servir els coneixements de grec que hem adquirit.

fields.tag_competencies
Genèriques:
-

Capacitat d’anàlisi i de síntesi.

-

Capacitat d’organització i de planificació.

-

Comunicació escrita.

-

Capacitat crítica i autocrítica.

-

Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica.

-

Habilitats d’investigació.

-

Capacitat per a generar noves idees (creativitat).

Específiques:

-

-

Aprofundir en els continguts propis del Grau, àmbit Bíblia.

-

Formular criteris generals i específics en relació a temàtiques concretes de l’àmbit de Bíblia.

-

Contrastar i avaluar de forma continuada els coneixements adquirits en aquest àmbit com a fonament de la
teologia.

-

Conèixer els mètodes i recursos d’investigació, aplicar-los a l’àmbit bíblic amb un nivell òptim de coneixement
i us del grec bíblic.

-

Identificar i investigar els factors/situacions actuals des de la perspectiva bíblica.

-

Capacitat de situar-se en la cultura de l’època històrica corresponent al primer segle.

-

Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.

Conceptuals:
o Conèixer la història cristiana del segle I, en el marc cultural on es va desenvolupar.
o Fer una relectura de les comunitats cristianes del segle I i de les problemàtiques en les que estaven
immerses.
o Extreure els temes teològics principals dels escrits que analitzarem.
-

Habilitats:
o Reconstruir críticament quadres històrics a partir dels relats.
o Analitzar els textos bíblics.
o Argumentar els continguts teològics i eclesials que es desprenguin de l’estudi.

-

Valors o actituds:
o Promoure el valor de la reflexió personal.
o Interpretar la realitat eclesial actual a la llum dels orígens del cristianisme.

fields.tag_continguts
1. Fonts històriques
1.1.

Les cartes paulines

1.2.

El llibre dels Fets dels Apòstols

1.3.

Altres fonts

2. Els inicis
2.1.

Les aparicions del Ressuscitat

2.2.

El primer grup a Jerusalem

3. Els hel·lenistes
3.1.

Hebreus i hel·lenistes

3.2.

La persecució

4. L’expansió del cristianisme
4.1.

Samaria

4.2.

Antioquia

4.3.

La figura de Pere

5. L’assemblea de Jerusalem

6. La figura de Pau
6.1.

El Pau pre-cristià i la seva conversió

6.2.

Abans de l’assemblea de Jerusalem

6.3.

Les missions paulines

6.4.

Les comunitats paulines i els seus problemes

6.5.

La col·lecta

fields.tag_metodologia
Activitat a l’aula virtual: 10%
Jornades presencials: 5%
Treball i estudi personal:
●
●

Lectura i estudi: 40%
Planificació i realització dels treballs: 45%

Criteris d’avaluació:
●
●
●
●

Es tindrà en compte la bona presentació dels treballs escrits i la puntualitat en les entregues.
S’avaluarà la comprensió dels textos en el seu context social i religiós.
S’avaluarà la capacitat crítica en la reconstrucció d’un marc històric.
S’avaluarà la capacitat crítica en presentar conclusions teològico-pastorals en base als estudis realitzats.

Tècniques d’avaluació:

●

●

La participació activa en l’assignatura, a través de classes presencials, fòrums, debats, xats, puntualitat en
l’entrega de treballs, etc. compta un 10%.
Els treballs dels temes 2 al 6 signifiquen un 90% del total, que correspon a un 18% per cada treball.
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