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Descripció/Justificació  
 

L’assignatura pretén aprofundir en el coneixement de les figures femenines de l’evangeli més 

antic que ens ha perviscut, l’Evangeli de Marc, i analitzar si aquestes dones’ marcanes’ palesen 

un rerefons paulí. 

S’estudiarà cada un dels personatges femenins que apareixen en la narració evangèlica per tal de 

copsar quina funció tenen dins del relat, tot tenint en compte el context en què apareixen. 

 

 

Requisits i orientacions prèvies 

 

1. Haver cursat batxillerat en teologia. 

2. Conèixer la Bíblia i el mètode historicocrític elemental. 

3. Tenir uns coneixements mínims de grec del Nou Testament. 

 
 

Objectius 
 

Generals:  
 

1. Conèixer els relats bíblics dels diferents personatges femenins que apareixen en 

l’Evangeli de Marc. 

2. Aprofundir en l’estudi bíblic de les cartes autèntiques de Pau que parlen de diferents 

dones amb les que l’apòstol es va relacionar. 

3. Reconèixer l’evolució intrínseca dels textos. 

 
Específics: 
 

1. Analitzar els diferents relats bíblics de l’Evangeli de Marc i de les cartes paulines amb el 

mètode historicocrític. 

2. Comparar els relats per reconèixer les similituds i diferències en el concepte de deixeble. 



3. Assolir un coneixement exhaustiu sobre els relats comparats des de l’òptica exegètica. 

4. Elaborar una argumentació sòlida sobre la comparació duta a terme i unes conclusions 

coherents. 

 
 

Competències 
 
Competències transversals:  
 

1. Aprofundir en l’estudi dels textos bíblics. 

2. Comparar diferents perícopes bíbliques. 

3. Analitzar qüestions teològiques des d’òptiques diferents. 

 

Competències específiques:  

 

1. Aprofundir en els textos de les narracions evangèliques sinòptiques. 

2. Saber ubicar i contextualitzar els diferents textos estudiats. 

3. Relacionar els diferents textos i elaborar conclusions. 

 
 

Continguts 
 
BLOC I: ELEMENTS INTRODUCTORIS 
1.Les dones als evangelis 
2. Les dones a l’Evangeli de Marc 
 
BLOC II: QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN EL CONTEXT MARCÀ 
1. El concepte de puresa  
2. La importància dels pagans  
3. El diaconat, el divorci i l’eucaristia 
4.Altres contextualitzacions 
 
BLOC III: ELS PERSONATGES FEMENINS DE L’EVANGELI DE MARC 
1.La sogra de Pere 
2. La dona de les hemorràgies 
3. La filla de Jaire 
4. La dona sirofenícia 
5. La dona que ungeix Jesús 
6. La vídua pobra 
7. Les dones a la creu i a la tomba de Jesús 
 
BLOC IV: LES DONES A LES CARTES DE SANT PAU 
1.Filipencs 4,2-3 
2. Romans 16 
3.Altres textos paulins 
 
BLOC V: CONCLUSIONS 
1.Elements comuns 
2. Quin tipus d’església cristiana es proposa? 
 



 
 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
 

1. Classes magistrals 

2. Anàlisi de textos 

3. Treball escrit 

4. Debats a classe 

 

 

 

Avaluació 
 

Cal que l’estudiant assoleixi els coneixements de la matèria i sàpiga analitzar els elements 

específics de cada un dels relats treballats a classe amb la seva particular presentació dels fets, 

tot donant raó del per què d’aquests trets mitjançant el mètode històrico-crític, la comparació de 

textos i la teologia que doni solidesa a la seva argumentació 
 

Criteris d’avaluació: 

 

Es valorarà l’interès a classe i la participació així com el treball personal de l’alumne. 

 

 

Tècniques d’avaluació: 

 

1.Un treball personal sobre la matèria (30%) 

2. Lectura de textos i participació a classe (20%) 

3. Preguntes globalitzadores finals (50%) 
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