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Descripció/Justificació  

 

El curs realitzarà una lectura exegètica del llenguatge i de les imatges celestials de la carta als 

Hebreus 

 

Requisits i orientacions prèvies 

 

Coneixements de grec bíblic per accedir al text original i capacitat d’utilitzar recursos bíblics 

digitals. 

Visita a la biblioteca per conèixer la bibliografia sobre Hebreus 

 
 

Objectius 
 

Generals: Apreciar el segell cristològic i escatològic d’Hebreus a partir del seu llenguatge de 
vida celestial 
 
Específics: Descobrir la diversitat de llenguatge i d’imatges sobre vida celestial d’Hebreus 
 

 

Competències 
 
Competències transversals:  
 
Capacitat d’associar el llenguatge i les imatges del text amb la seva teologia. 
 
Competències específiques:  
 
Capacitat d’associar la cristologia d’Hebreus amb la seva escatologia 
 

Continguts 
 
1. Presentació de la carta als Hebreus 
2. Llenguatge i imatges de vida celestial en la carta als Hebreus 
3. Conclusions 

 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

 

1. Treball en forma de seminari a partir de la distribució de textos entre els alumnes. 

2. Exposició a classe de la recerca personal realitzada que esdevindrà el material per 



realitzar el treball final d’avaluació 

 

Avaluació: 
 
Treball d’anàlisi exegètica i comentari sobre la frase/imatge/perícope seleccionada 
 

 

Criteris d’avaluació: 

 

Participació activa de l’alumne en les sessions 

Preparació de la temàtica a exposar a classe 

Presentació qualificada del treball seguint el llibre d’estil de la Facultat de Teologia. 

 

Tècniques d’avaluació: 
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