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Descripció/Justificació  

 

L’assignatura encaixa de ple en el plantejament general dels cursos de Llicència (any B):  

Món, Persona humana i Església. 
 

En la introducció del Document de la Pontifícia Comissió Bíblica («Che cosa è l’uomo?» Sal 

8,5. Un itinerario di antropologia biblica) s’afirma: 

El Document, per tant, pretén fer adonar de la bellesa i també de la complexitat de la 

Revelació divina pel que fa a la persona humana. La bellesa porta a valorar positivament 

l’obra de Déu; la complexitat convida a assumir un treball de recerca humil i constant, un 

treball d’aprofundiment i de transmissió. Als professors de les Facultats de Teologia, així 

com a catequistes i estudiants de ciències religioses, se’ls ofereix en aquest document un 

material que afavoreix una visió global del projecte diví, projecte iniciat en la creació i 

realitzat al llarg del temps fins al seu acompliment en el Crist, l’home nou. El Crist 

constitueix «la clau, el centre i el fi de tota la història humana» (Gaudium et Spes, § 10). 

Efectivament, «És ben veritat que el misteri de la persona humana només s’aclareix de 

debò en el misteri del Verb Encarnat » (Gaudium et Spes, § 22). Aquí hi tenim un principi 

d’esperança segura per a tothom, en camí cap al Regne de justícia, d’amor i de pau que 

cada cor desitja i anhela. 

 

 

Requisits i orientacions prèvies 
 

-Refrescar totes les assignatures fetes en el Grau sobre Antropologia (filosòfica / teològica), 

especialment Luis F. LADARIA, Introducción a la Teología Teológica, Estella: Verbo Divino 

1993; i Juan L. RUIZ DE LA PEÑA, Imagen de Dios. Antropología Teológica Fundamental, 

Santander: Sal Terrae 1988. 

 

 

Objectius 
 

-Aportar des dels tres Departaments (Moral, Sistemàtica, Sagrada Escriptura) tots els punts de 

vista oportuns per a una bona síntesi teològica 

 

-Prendre consciència de les implicacions socials (poble / caritat) de l’antropologia. 

 
 

Competències 



 

-els estudiants estaran capacitats per connectar els coneixements adquirits amb altres àrees de 

coneixement. 

 

-els estudiants estaran capacitats per reconèixer la diversitat en el camp de l’experiència 

religiosa i en l’expressió pràctica d’aquesta. 

 

-els estudiants estaran capacitats per estructurar bíblicament/teològicament el seu pensament, i 

per formular propostes pràctiques d’aplicació d’aquest pensament. 

 

 

 

Continguts 
 

-Sagrada Escriptura: 

.Lectura de Salm 8 

.Qüestions de nomenclatura sobre la persona humana a Gn 1-5 (Adam, home, dona, 

Eva...); «posar nom» (també a Déu?) ... 

.La persona humana com a «missió» (els manaments dirigits a la persona humana) 

.La persona humana com a «debat intern» (engany – desobediència) 

.La persona humana com a «promesa» (conseqüències –positives i/o negatives– dels 

propis actes i dels actes dels altres). 

 

-Sistemàtica: 

.Fang/cos i alè/ànima 

.Relació amb el món 

.Relació amb els altres 

.Creació–pecat–salvació 

 

-Moral: 

.La grandesa de l’home: protagonisme i responsabilitat 

.El pas de l’aliança mosaica a la nova aliança en Jesús 

.La dialèctica entre pecat i justificació 

 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

 

L’assignatura té 3 ECTS (= 75 hores). Aquestes hores es distribueixen de la següent manera: 

-hores presencials (43%), que inclouen les classes, les activitats a l’aula i les tutories. 

-hores personals de l’alumne (57%), que inclouen les hores personals d’estudi, i les hores de 

programació i realització de les activitats i exàmens. 

 
El curs és inter–departamental, amb aquesta distribució: 

 

*Sagrada Escriptura: 6 sessions (Joan Ramon Marín) (en dimarts)  = 12 hores 

14, 28 de setembre  // 5, 19, 26 d’octubre  // 02 de novembre 

 

*Sistemàtica: 5 sessions (Peio Sánchez) (en dimarts)                       = 10 hores 

21 de setembre  //  9, 16, 23, 30 de novembre 

 

*Moral: 5 sessions (Antoni Nello) (en dimecres)                        = 5 hores 

17, 24 de novembre  // 1, 15, 22 de desembre 
 

*Sessió final conjunta (en dimecres):  



12 de gener                                              = 1 hora 

 

 

Avaluació 
 

Es proposa un únic treball. L’estudiant ha d’escollir un dels punts del Contingut que sigui del seu 

interès. 

Es valorarà l’aprofundiment del tema, que hauria de partir del Document de la Pontifícia Comissió 

Bíblica. També es valorarà l’ús d’altres referències bibliogràfiques aportades durant el curs. 

Així mateix es valorarà la inclusió pertinent (en el tema escollit) d’aspectes desenvolupats per 

cada departament (Sagrada Escriptura, Sistemàtica, Moral).  

 

 

Bibliografia bàsica 

 

A més del repàs a les Antropologies Teològiques (mencionades en l’apartat Requisits previs), es 

pot consultar: 
 

M. C. Solé: «El salm 8, un himne a la sobirania de Yahvè, delegada en l’home», Scripta Bíblica 

7 (2006) 81-109. 

 

Tomás GARCÍA–HUIDOBRO, El regreso al Jardín del Edén como símbolo de salvación. Análisis 
de textos judíos, cristianos y gnósticos, (Estudios Bíblicos 61) Estella: Verbo Divino 2017. 

 

Jean-Louis SKA, Los enigmas del pasado. Historia de Israel y relato bíblico, Estella: Verbo 

Divino 2003 (especialment cap. II.1). 

 

Jean-Louis SKA, La casa y el camino. Itinerarios Bíblicos, Estella: Verbo Divino 2005 

(especialment el punt La vida como bendición). 
 

Mathieu ARNOLD – Gilbert DAHAN – Annie NOBLESSE-ROCHER, Genèse 2,17: l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal, (Lectio Divina, Études d’histoire de l’exégèse 9): Paris: 

Cerf 2016. 

 

André WÉNIN, L’homme biblique: Lectures dans le Premier Testament, (Théologies) Paris: Cerf 

2004. 

 

André WENIN, D’Adam à Abraham ou les errances de l’humain : Lecture de Genèse 1,1-12,4, 

(Lie la Bible 148) Paris : Cerf 2007. 

 

Gaspar MORA, La vida cristiana. Teologia moral fonamental, Barcelona: Facultat de Teologia 

de Catalunya 2004. Almenys el capítol "Antropologia ètica" (p. 35-75) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


