
 
 

GUIA DOCENT DE L’ASSIGNATURA 

 

Titulació acadèmica Llicenciatura / Màster en Teologia 

Assignatura 6S014P Lectura textos: Fratelli tutti 

Any 2021-2022  Curs Propedèutic Valor lectiu 2,5 ECTS 

Període lectiu 1r semestre Hores setmanals 1 Àrea Sistemàtica 

Professor/a Màxim Muñoz Duran Llengua català 

 
Descripció de l’assignatura: 

 

És un curs propedèutic de lectura de textos, per tant tindrà molt en compte la dimensió 
metodològica. En aquest sentit, en un primer moment, se situarà l’encíclica Fratelli Tutti del 

Papa Francesc en els diversos contextos que ens permeten entendre el text: el conjunt dels seus 

documents i del seu pontificat, el conjunt de les encícliques socials i l’actual context sòcio-

polític i religiós. Posteriorment es presentaran les característiques generals de l’encíclica: 

finalitat, destinataris, estructura... Per passar finalment a la lectura guiada de cada capítol en els 

seus fragments més importants. El curs, a més de la seva dimensió metodològica, pretén ajudar a 

captar el sentit i la importància de l’encíclica, que juntament amb Lodato si’, constitueix una 

aportació molt significativa de la doctrina social de l’Església. El Papa parteix d’un dels nuclis 

fonamentals de l’evangeli, que és la fraternitat de tots els éssers humans, compartit també per 

molts homes i dones de bona voluntat i per les grans tradicions religioses. A partir d’aquí, com 

diu a la introducció, entén l’encíclica “com una humil aportació a la reflexió perquè, enfront de 

diverses i actuals formes d’eliminar o d’ignorar els altres, siguem capaços de reaccionar amb un 

nou somni de fraternitat i d’amistat social que no es quedi en paraules” (FT 6) 

 

Temari abreujat: 

 

1. Contextualització del text en les encícliques socials, els documents del Papa Francesc i el 

moment sòcio-polític i religiós actual. 

2. Introducció general al document: objectiu, destinataris, estructura, característiques generals. 

3. Lectura guiada dels fragments més importants de cada capítol 

3.1. Introducció (nn. 1-8) 

3.2. Capítol 1. Les ombres d’un món tancat (nn. 9-55) 

3.3. Capítol 2. Un estrany en el camí (nn. 56-86) 

3.4. Capítol 3. Pensar i gestar un món obert (nn. 87-127) 

3.5. Capítol 4. Un cor obert al món sencer (nn. 128-153) 

3.6. Capítol 5. La millor política (nn. 154-187) 

3.7. Capítol 6. Diàleg i amistat social (nn. 188-224) 

3.8. Capítol 7. Camins de retrobament (nn. 225-270) 

3.9. Capítol 8. Les religions al servei de la fraternitat en el món (nn. 271-287) 

4. Conclusions 
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