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Descripció/Justificació 

El Seminari pretén d’ajudar l’alumne a elaborar una síntesi coherent de les matèries del 

Primer Cicle d’estudis o dels Cursos institucionals. I vol ajudar a descobrir el lligam 

entre els cinc grans tractats estudiats durant el 1er Cicle, perquè se n’assaboreixi llur 

interdependència i complementarietat.  

La síntesi feta s’haurà de reflectir en una Síntesi teològica personal en forma de 

memòria que l’alumne elaborarà a partir d’un tema escollit al si del seminari i amb el 

vist-i-plau del professor. Aquesta memòria escrita serà la base per a l’examen final del 

Batxillerat en Teologia davant d’un tribunal. 

 

Requisits i orientacions prèvies 

 Haver cursat les assignatures fonamentals de Teologia, és a dir, Teologia 

fonamental (I i II), Misteri de Déu, Cristologia, Antropologia teològica (I, II i III) 

i Eclesiologia i Sagraments I. 

 Haver cursat les introduccions a la Sagrada Escriptura (AT i NT). 

 Tenir un bon coneixement del Concili Vaticà II i de la història de l’Església. 

 No es pot accedir a l’examen del tribunal amb matèries pendents del 1r Cicle. 

 

Objectius 

Generals: 

 Oferir i elaborar una síntesi coherent de les principals matèries estudiades 

durant el Primer Cicle. 

Específics: 

 Arribar a una sistematització coherent i personal dels temes teològics estudiats 

en els diferents tractats. 

 Saber situar cada un dels temes teològics en el marc i la jerarquia general dels 

continguts de la teologia cristiana. 

 Descobrir la relació interna que uneix els diferents temes de la Teologia i saber 

valorar-los en relació al pal de paller que els sosté i vertebra. 

 



Competències 

Competències transversals (genèriques): 

 Capacitat d’organització i planificació del treball intel·lectual, amb esforç i 

perseverança per portar-lo a terme. 

 Coneixement de les principals fonts de la teologia i la seva aplicació en la 

descripció d’un tema determinat. 

 Claredat en el pensament i precisió en l’expressió parlada i escrita a l’hora 

d’elaborar un tema teològic determinat, per tal d’aprendre a construir el propi 

coneixement. 

 Coneixement general dels principals autors i sistemes de teologia que més 

incidència tenen en la reflexió teològica actual. 

 Capacitat de treball en equip i d’exposició i debat dels resultats descoberts en 

l’estudi. 

 Capacitat d’anàlisi i de síntesi en els diversos elements que composen la reflexió 

teològica. 

 Capacitat de reflexió, de raonament crític i de discerniment sobre allò essencial i 

accessori. 

Competències específiques: 

 Saber organitzar i planificar el treball intel·lectual. 

 Treballar un tema teològic o dogmàtic determinat i saber-lo exposar davant 

d’uns oients. 

 Saber valorar el sentit i les implicacions d’una teoria o tendència teològica 

determinada i contrastar-la amb l’adquirida durant els estudis. 

 Capacitat per a integrar i relacionar un tema teològic determinat en el conjunt 

del sistema del pensament cristià. 

 Capacitat per a defensar o rebutjar amb arguments consistents una postura 

teològica determinada 

 

Continguts 

1. INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA DEL SEMINARI 

1.1. Mètode de treball i dinàmica del seminari 

1.2. El Llibre d’estil 

1.3. Bibliografia i calendari 

2. TEMÀTICA INTRODUCTÒRIA 

2.1. Experiència personal de l’estudi de la teologia 

2.2. Diversitat i relació dels diferents tractats de Teologia 

2.3. Diversitat de llenguatges i llenguatge teològic. El document de la CTI La teologia 

hoy (2011) 

2.4. La Carta encíclica Lumen fidei com a exemple de síntesi teològica. 

2.5. Les principals tesis aprovades pel Departament de sistemàtica 

3. EXPOSICIÓ I DEBAT ENTORN DE SET TEMES TRONCALS DE LA FE CRISTIANA 

3.1. L’home i el llenguatge de la fe. 

3.2. Déu Creador i Pare. El concepte teològic de creació evolutiva. 



3.3. Déu Fill, etern i encarnat. 

3.4. Déu Esperit, que infon la vida. 

3.5. L’Església i els sagraments. 

3.6. L’Església catòlica i les esglésies i comunitats cristianes i la religió jueva. 

3.7. El fi de la història, la resurrecció final i el més enllà. 

4. VALORACIÓ DEL SEMINARI 

5. PRESENTACIÓ DE L’ESBORRANY DE LA SÍNTESI TEOLÒGICA PERSONAL 

 

Metodologia d’ensenyament – aprenentatge 

 D’una banda, l’exposició i defensa d’un dels set temes troncals al si del 

Seminari, destacant-ne els punts forts i les qüestions plantejades. El debat 

facilitarà que cada alumne elabori la pròpia síntesi teològica. 

 De l’altra, l’elaboració d’una Síntesi teològica personal, que relacioni els cinc 

tractats del 1r cicle, tenint present les tesis proposades pel Departament. El 

model proposat per a la síntesi és la Carta encíclica Lumen fidei. 

 L’elaboració de la Síntesi personal s’acompanya des de la tutoria personalitzada. 

 

Avaluació 
Criteris d’avaluació: 

 Es valorarà l’assistència a classe i l’actitud participativa en les discussions sobre 

els temes exposats durant el Seminari (10%). 

 Es valorarà l’exposició i defensa del tema al si del Seminari: esquema, claredat en 

els punts forts i en les qüestions plantejades (10%). 

 Es valorarà la capacitat de donar un judici raonat sobre un tema determinat (5%). 

 La base de l’avaluació final serà la Síntesi teològica personal en forma de memòria 

(75%). 

Tècniques d’avaluació: 

 Cada alumne presenta la seva Síntesi teològica en forma de Memòria davant d’un 

tribunal. La Memòria té el valor d’un 50% quant a la qualificació única final de 

l’examen de Batxillerat, i l’altre 50% de la nota ve donada pels membres del 

Tribunal, segons les Normes acadèmiques. Ambdues notes, però, han d’arribar 

obligatòriament a l’aprovat (mínim, 5). La nota final del tribunal és inapel·lable. 
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