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Descripció/Justificació  
 

Aquesta disciplina cerca de presentar la Revelació cristiana i la seva transmissió com a dimensió 

epistemològica i dogmàtica de la Teologia Fonamental, complementària a la seva dimensió 

apologètica (centrada en la credibilitat de la Revelació, objecte del curs de Teologia Fonamental 

II).  

 

La primera part d’aquest curs és introductòria, consistent en una introducció general a la 

teologia, i una introducció específica per a la Teologia Fonamental.  

 

Una segona part, correspon a l’estudi sistemàtic – dogmàtic de la Revelació i de la seva 

transmissió, com a fonament objectiu del coneixement teològic. 

 

Per últim, es reprèn l’enfocament sobre la teologia, des d’una perspectiva epistemològica. 

 
 

Requisits i orientacions prèvies 

 

Coneixements filosòfics bàsics. 

 

 

Objectius 
 
Primera aproximació a la teologia, així com al fet de la Revelació i la reflexió teològica 
associada a aquest esdeveniment.  
 
 

Competències 
 
1. Familiarització i aprofundiment en la metodologia teològica. 
2. Adquisició de coneixements teològics bàsics. 
3. Introducció i aprofundiment en l’estudi de texts bíblics, teològics i magisterials. 
4. Plantejar adequadament qüestions teològiques. 

 

 
 

Continguts 
 

1- Introducció:  

a. Introducció general a la teologia. 

b. La Teologia Fonamental, identitat i història. 



2 - La Revelació Cristiana 

a. L’esdeveniment de la Revelació. Aproximació sistemàtica.  

b. Teologia de la Paraula de Déu. 

La Transmissió de la Revelació:  

a. Tradició 

b. Escriptura 

c. Magisteri Eclesial 

Epistemologia Teològica 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

 

Exposició del temari en classes magistrals. 

Realització de breus treballs en relació a qüestions puntuals del temari. 

Lectura complementària del manual i altres textos de referència. 

 

Avaluació 
 

Criteris d’avaluació: 

1. Examen (dos exàmens parcials o bé un examen final). 

2. Tutories: personalitzades que permeten el seguiment individualitzat. 

3. Treballs individuals assenyalats 
 

Tècniques d’avaluació: 

1. Tutoria personal: comprensió de Dei Filius i Dei Verbum, imprescindible per a ser avaluat. 

2. Examen. Durant el curs s’ofereix un tesari (orientatiu) amb diverses possibles preguntes 

d’examen. Opcions:  

• Dos exàmens parcials. 

• Examen final escrit sobre tot el temari. Seguint el mateix esquema, però amb més temps 

disponible.  

3. Assistència a tutories. 

4. Treballs realitzats. Cal entregar-los per a ser avaluat, i ponderen la nota final.  

El primer dia de classe, els alumnes poden escollir si desitgen que, en comptes d’un 

element de ponderació, els treballs comptin un 30% de la nota total, sempre i quan la 

part de l’examen estigui aprovada. 
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