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GUIA DOCENT DE L’ASSIGNATURA 

 

Titulació acadèmica Llicenciatura / Màster en Litúrgia 

Assignatura 6LCP00 Seminari de síntesi teològica 

Any 2022-23  Curs Seminari Valor lectiu 4 ECTS 

Període lectiu Segon semestre Hores setmanals 2 Àrea Propedèutic 

Professor/a Dr. Gabriel Seguí Llengua Castellà 

 

Descripció/Justificació  

 

En aquest seminari, els alumnes recuperen i refermen els principals coneixements del cicle de 

batxillerat en teologia i el vocabulari tècnic bàsic de la ciència teològica. 

 

Requisits i orientacions prèvies 

Haver cursat el cicle d'estudis filosòfics i teològics. 

 

Objectius 

Generals  

 

Aquest seminari pretén que els alumnes adquireixin un esquema elemental dels principals 

coneixements del cicle de batxillerat en teologia, perquè puguin enfrontar el bienni de 

llicenciatura en litúrgia amb solidesa teològica i amb un vocabulari tècnic bàsic de la ciència 

teològica. 

 

Específics 
 

Estudi dels principals tractats de la teologia sistemàtica en la seva interrelació. 
 

 

Competències 

 

Competències transversals 

 

1. Consciència de la complexitat de l'missatge cristià dins la diversitat de el marc cultural / 

social / teològic actual. 

2. Capacitat de comprendre, relacionar i situar-se críticament davant d'idees, valors, actituds. 

3. Capacitat per relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques. 

4. Capacitat de transmetre de forma organitzada i coherent els coneixements adquirits. 

 

Competències específiques 

 

1. Coneixement dels fonaments de la teologia cristiana: Déu, Crist, revelació, fe i raó, 

Escriptura, Tradició, Magisteri, comunitat eclesial. 
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2. Coneixement crític, rigorós, actualitzat i contextualitzat de les categories teològiques 

fonamentals de l'missatge cristià. 

3. Comprensió de l'articulació sistemàtica de les categories teològiques en el tot raonablement 

coherent de l'missatge cristià. 
 

Temari 
 

I. TEOLOGIA FONAMENTAL  

1. La revelació de Déu en el poble d’Israel 

2. La revelació de Déu en Jesucrist 

3. La transmissió de la revelació en l’Església  

4. L’obertura religiosa de l’ésser humà 

5. La fe com a resposta lliure al Déu que es revela 

6. Teologia de l’acte de fe  

 

II. MISTERI DE DÉU  

7. El Déu que intervé en la història: la revelació de Jesucrist preparada en l’Antic Testament 

8. El Déu que es fa present en la història: Jesucrist és la plenitud de la revelació 

9. L’autorevelació de Déu és acollida i proclamada per l’Església 

10. La teologia sistematitzada de la doctrina trinitària 

 

III. CRISTOLOGIA  

11. Jesús de Natzaret anuncia i fa present el Regne de Déu amb paraules i obres  

12. La mort i la resurrecció de Jesús 

13. El desenvolupament cristològic – la dogmàtica cristològica 

14. Crist com a únic mitjancer i salvador de tota la humanitat 

 

IV. ANTROPOLOGIA TEOLÒGICA  

15. «Crec en un sol Déu Pare totpoderós, creador del cel i de la terra» (Símbol dels Apòstols) 

16. Creats a imatge i semblança de Déu 

17. La relació natural– sobrenatural (natura– gràcia) 

18. El misteri del pecat  

19. L’home creat a imatge i semblança de Déu rep l’alliberament del pecat i la seva plenitud en 

l’acolliment de la gràcia 

20. «El misteri de l’home només s’aclareix veritablement en el misteri del Verb encarnat»  

21. La gràcia que ens justifica i transforma la nostra vida 

22. Les virtuts que el do de Déu genera en nosaltres 

23. Escatologia  

24. L’esperança d’Israel apunta a l’esperança cristiana 
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25. La mort i la resurrecció de Jesús és el fonament de la nostra esperança.  

26. La vida eterna i el judici 

27. La nova creació 

 

V. ECLESIOLOGIA  

28. Origen i dimensió escatològica de l’Església 

29. La teologia de l’Església, Poble de Déu  

30. La pertinença, incorporació i ordenació a l’Església. La seva necessitat per a la salvació  

31. El ministeri episcopal  

32. El laïcat i la vida consagrada 

33. L’evangelització, responsabilitat de tota l’Església  

34. Maria, figura i tipus de l’Església, signe d’esperança certa i consol per al Poble de Déu  

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

 

a) Exposició dels principals nuclis teològics de cada tema per part del professor. 

b) Redacció dels temes per part dels alumnes sota la guia del professor i amb la bibliografia que 

aquest els indiqui. 

c) Correcció global dels temes preparats pels alumnes juntament amb el professor. 

 

Avaluació 

Criteris d’avaluació 

 

a) Claredat, distinció i rigor teològic en l'exposició doctrinal 

b) Capacitat de reflexió crítica 

c) Precisió de vocabulari 

Tècniques d’avaluació 

 

a) Un examen oral davant un tribunal, en què cada alumne exposa dos temes del tesari: un 

d'assignat pel professor-tutor dos dies abans de la prova; i un altre indicat pel tribunal mateix 1 

hora abans de l'examen. 

b) L'alumne tindrà 20 minuts per desenvolupar cada tema i el tribunal podrà plantejar-li 

qüestions sobre el que ha exposat. 
 

Bibliografia bàsica 

 

Documents del Concili Vaticà II 

Catecisme de l'Església Catòlica 

  
 

 

 


