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Descripció/Justificació  

 

El curs pretén un coneixement dels Exercicis espirituals de sant Ignasi, tot tractant-ne la 

finalitat, estructura i principals característiques. Se centrarà, sobretot, en el tema del 

discerniment. A més, el curs vol endinsar-se en la possible rellevància d’aquest clàssic de 

l’espiritualitat cristiana per a l’exercici de la teologia i, en concret, en com pot ser inspirador 

d’una determinada manera de fer teologia, com ho va ser en teòlegs cabdals del segle passat 

(Karl Rahner i Hans Urs von Balthasar, per exemple) 

 

 

Requisits i orientacions prèvies 

 
Sense que sigui un requisit indispensable, el fet d’haver practicat alguna modalitat dels Exercicis 

pot ser útil. En tot cas, el que es pretén és adonar-se de la importància de temes com el 

discerniment i l’experiència espiritual en ordre al conreu de la reflexió teològica  

 

 

Objectius 
 

Generals:  
✓ Coneixement de la història de l’espiritualitat cristiana 
✓ Reflexió sobre la rellevància d’aquesta història per a l’exercici de la teologia  
✓ Rellevància d’aquesta història per a aquí i ara 

 
Específics: 

✓ Coneixement d’un clàssic de la història de l’espiritualitat cristiana 
✓ Reflexió sobre la rellevància del tema del discerniment 

 

 

Competències 
 
Competències transversals:  

✓ Coneixement dels fonaments de la teologia cristiana 
✓ Coneixement crític, rigorós, actualitzat i contextualitzat de les categories teològiques 

fonamentals del missatge cristià 
✓ Capacitat de posar en diàleg, qüestionar i il·luminar la pròpia experiència de fe amb el 

contingut fonamental de la teologia cristiana 
✓ Coneixement i comprensió pràctica del mètode emprat en l’elaboració del coneixement 

teològic 
 
 



Competències específiques:  
 

✓ Aplicació de competències transversals esmentades a l’àmbit de l’espiritualitat 
✓ I, en concret, a un clàssic de l’espiritualitat com són els Exercicis Espirituals de sant 

Ignasi de Loiola 
 

 

Continguts 
 

1. PRESENTACIÓ GENERAL DELS EXERCICIS ESPIRITUALS DE SANT IGNASI 

2. PECAT I CONVERSIÓ 

3. EL SEGUIMENT DEL CRIST 

4. L’OPCIÓ PEL CRIST 

5. LA IDENTIFICACIÓ AMB EL CRIST 

6. PRESENTACIÓ DE DIFERENTS “REGLES” CONTINGUDES EN EL LLIBRE DELS EXERCICIS 

  

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
 

✓ Lectura prèvia sobre les temàtiques que es tractaran a les diferents sessions 
✓ Presentació d’aquestes temàtiques a les sessions 
✓ Debat entorn d’aquestes temàtiques  

 

 

Avaluació 

 

Criteris d’avaluació: El criteri fonamental és que l’avaluació sigui continuada, en diàleg amb el 

professor i basada en l’assistència i en les aportacions dels participants a les sessions del curs 

 

Tècniques d’avaluació: Confecció d’un treball escrit per part de l’alumne, la temàtica del qual 

també es determinarà amb diàleg amb el professor i posterior diàleg (professor – alumne) sobre 

el treball 

 

 

Bibliografia bàsica 
 

✓ Obras de san Ignacio de Loyola (de la B.A.C.) –n´hi ha diferents edicions 

✓ Ignasi de Loiola, Exercicis espirituals (edició i introducció de Josep Mª Rambla; 
traducció de Ramon Torelló; amb dos annexos de Xavier Melloni i Roland Barthes), 
Fragmenta editorial, Barcelona, 2017 

✓ José Ignacio González Faus, Adiestrar la libertad, Meditaciones de los Ejercicios de 
san Ignacio, Sal Terrae, Santander, 2007 

✓ Javier Melloni, SJ, La mistagogía de los Ejercicios, Bilbao – Santander, Mensajero – 
Sal Terrae, 2001 

✓ Josep Mª Rambla Blanch, SJ, Una manera de estar en el mundo. Relectura de los 
Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola, Mensajero, Bilbao, 2020 

 

 

 


