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Descripció/Justificació  
 

Aquest curs pretén d’endinsar-se en el concepte d’eclesiologia tot fent un repàs per alguns dels 

textos de l’Antic Testament que ens permeten d’aproximar-nos a la comunitat del Poble de Déu 

prèvia al misteri pasqual. Així les coses, estudiarem el lèxic fonamental i intentarem de recórrer-

lo a través dels diversos llibres bíblics que en donen raó, veient com el poble d’Israel va 

esdevenint Poble de Déu. 

 

 

Requisits i orientacions prèvies 
 

- Haver cursat les assignatures de Bíblia dels cursos institucionals. 

- Haver superat les assignatures de llengües bíbliques del primer cicle amb aprofitament. 

- Competència en lectura de textos acadèmics en llengües estrangeres. 

 

 

Objectius 
 

Generals:  
1. Conèixer la relació que hi ha entre els conceptes eclesiològics de l’AT i els textos 

del NT. 
2. Aprendre a usar les eines específiques de l’exegesi bíblica. 

 
Específics: 

1. Aprendre quin ús fa l’Escriptura de conceptes eclesiològics bàsics. 
2. Saber interpretar teològicament textos de caràcter eclesiològic. 

 
 

Competències 
 
Competències transversals:  

1. Aprofundir en l’estudi dels textos bíblics. 
2. Saber sintetitzar i expressar amb paraules pròpies. 
3. Ús de les TIC com a eines de suport a la recerca i l’estudi. 
4. Capacitat de realitzar un treball acadèmic seguint les normes d’estil. 

 
Competències específiques:  

1. Identificar el context d’un text bíblic. 
2. Dominar un lèxic bíblic determinat. 

 

 
 



 

Continguts 
 

1. El concepte d’eclesiologia en l’Antic Testament. 

a. Bíblia hebrea. 

b. LXX. 

2. Relació amb els textos del Nou Testament. 

3. Delimitació en el corpus veterotestamentari. 

4. Anàlisi de casos seleccionats. 

a. Pentateuc. 

b. Profetes. 

c. Escrits. 

d. Llibres grecs de l’Antic Testament. 

5. Síntesi teològica: vers una eclesiologia bíblica? 

 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

 

Com a norma general les sessions seran magistrals. El professor presentarà els continguts 

proposats mitjançant lliçons setmanals, que es combinaran amb algunes sessions de diàleg a 

partir de la lectura de fonts originals o d’estudis recents. També es faran algunes sessions 

dedicades a la lectura i exegesi de fragments escollits. 

 
 

Avaluació 
 

A fi d’assolir els objectius de la matèria, es proposaran una sèrie d’activitats específiques que 

seran qualificades oportunament. 
 

Criteris d’avaluació: 

 

Es valorarà molt l’assistència a les lliçons i la participació activa quan calgui. 

Caldrà entregar la ressenya d’un text acadèmic, que serà proposat en les primeres sessions. 

S’haurà de presentar un treball de caràcter exegètic i teològic sobre alguna perícope de les que 

es proposaran a principi de l’assignatura. 

Al final de la matèria caldrà fer una entrevista personal amb el professor a fi de valorar la 

participació en la matèria i els resultats obtinguts. 

 

Tècniques d’avaluació: 

 

1. Assistència a les classes magistrals (10%). 

2. Entrega de les pràctiques proposades (30%). 

3. Entrega del treball (50%). 

4. Entrevista personal amb el professor (10%). 
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