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Descripció/Justificació 

Exposar les teologies dels llibres del NT, entendre com els autors entenien Déu i la seva 

relació en el món. Es farà de manera individual, llibre per llibre, explicitant les 

diferències i la varietat. Veure les relacions que hi ha entre les teologies diferents del 

NT, cerca idees comunes i mostrar també les seves diferències. 

 
Requisits i orientacions prèvies 

És requereix haver cursat les assignatures que tracten el Nou Testament: Introducció al 
Nou Testament, evangelis sinòptics i Fets, les cartes apostòliques i els escrits joànics. 

 
Objectius 

Generals: 
- L’estudiant serà capaç de conèixer les diferents teologies dels llibres del Nou 

Testament. Relacionar-les entre elles, amb l’Antic Testament, amb el judaisme i 

l’hel·lenisme i amb l’Església primitiva. 

- També serà capaç d’escoltar i respectar les opinions dels companys en els debats 

o grups de discussió.  

- Serà capaç de comunicar de manera escrita o oral els coneixements adquirits i 

què en pensa del tema estudiat. 
 

Específics: 

- Comprendre el significat i la motivació de la teologia del Nou Testament. 
- Conèixer les coordinades històriques, culturals i religioses de cada llibre per 

contextualitzar els textos. 

- Captar les diverses concepcions literàries i teològiques.  
- Interpretar la realitat eclesial actual a la llum dels textos. 
 



 
Competències 
Competències transversals 
 

- Capacitat d’anàlisi i de síntesi. 

- Capacitat d’organització i de planificació.  

- Comunicació escrita i oral. 

- Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica.  

- Capacitat per a generar noves idees (creativitat).  

- Habilitat per treballar de forma autònoma i en grup. 
 
Competències específiques 
 

- Coneixement progressiu dels de la teologia del Nou Testament a partir del 

mateix text bíblic. 

- Capacitat d’aprofundir en les coordinades històriques i culturals de cada llibre. 

- Capacitat de discernir el missatge cristià dins de les perspectives pròpies de cada 

llibre i actualització de les mateixes. 

- Capacitat d’identificar els aspectes literaris i teològics dels textos. 

 
 
Continguts 

1. Per què una teologia del Nou Testament? 

2. Els Evangelis Sinòptics i el llibre dels Fets dels Apòstols 

3. Les cartes de Pau 

4. La literatura joànica 

5. Les altres cartes 

 

 
Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

A l’aula:  

• Exposició del professor (30%). 

• Exposició de l’estudiant i debat a classe (10%). 

Fora de l’aula: 

• Lectures d’articles o capítols de llibres, dels quals es fa una recensió o es 

comenten a classe; treballs individuals, recerca de materials pertinents a 

biblioteques (30%) 

Estudi personal (30%). 
 
Avaluació 

L’avaluació consisteix en la valoració del conjunt d’activitats que realitzarà l’estudiant:  



• L’exposició oral i la participació a l’aula (25%) 

• El treball individual sobre un tema teològic que s’ha tractat durant el curs (75%)   
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