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Descripció/Justificació  
En aquest curs estudiarem alguns aspectes de l’acompanyament de l’ancianitat i del final de la vida. És un curs 
interdisciplinar on es presentaran aspectes bíblics, litúrgics i morals. L’ancianitat de la vida és una etapa on la fragilitat 
física i psíquica s’accentuen i per això demana de la comunitat cristiana un acompanyament particular. La nostra 
societat tendeix a descartar el que ja no és funcional, en front a això la mentalitat bíblica i la teologia cristiana valoren 
sempre la dignitat de la persona i reclamen un respecte particular pels ancians. L’aspecte litúrgic i cultual forma part 
d’aquest acompanyament, on la persona es pot sentir en comunió i oberta a la relació amb Déu, que la sosté i que li 
dóna esperança.  

 

Requisits i orientacions prèvies 

1. Haver cursat batxiller en teologia. 

2. Coneixements bàsics sobre la Bíblia cristiana. 

3. Interès per la pastoral i la praxis de la vida cristiana. 

 

 

Objectius 
 
Generals: 
1. Ser capaç de fer una lectura simbòlica de la Bíblia. 
2. Conèixer aspectes teòrics i pràctics de la litúrgia relacionats amb 
 la salut i el Final de la vida 
3. Reflexionar sobre aspectes del debat moral entorn a l’ancianitat i el testament vital 
 
Específics: 
1. Usar una metodologia de teologia bíblica  
2. Capacitació en l’ús dels llibres litúrgics 
3. Lectura crítica de textos teològics, del magisteri i civils concernents al final de la vida 
 
 
 
 
 
 



Competències 
 
Competències transversals: 
1. Capacitat d’investigació. 
2. Aprofundir en l’estudi dels textos bíblics 
3. Identificar i contextualitzar temàtiques teològiques en la Bíblia, i la seva evolució. 
4. Plantejar adequadament qüestions teològiques i morals 
 
Competències específiques: 
1. Ser capaç de fer debat teològic crític. 
2. Saber treballar amb els diccionaris bíblics. 

3. Plantejar adequadament els temes apostant per una perspectiva integradora entre la dada bíblica, litúrgica i 

moral.  

 

 

Continguts 
 

1. Perspectiva bíblica 

1.1. Presentació metodològica 

1.2. Els ancians i la Bíblia.  

1.3. Exegesi d’alguns relats d’ancians: 

       Abraham, Noemí, Job, Nicodem 

1.4. Reflexions conclusives 

 

2.     Perspectiva litúrgica 

2.1.  Aspectes antropològics: el emalalt i la malaltia 

2.2.  Breu recorregut bíblic i historic 

2.3.  El Ritual del Concili Vaticà II 

2.4.  Aspectes pastorals 

2.5.  Reflexions conclusives 

3.     Perspectiva moral 

3.1.  Categories: Vida - Dignitat - Llibertat/Autonomia  

3.2.  Decisions ètiques en el final de la vida a la llum de la doctrina eclesial 

3.3.  Principis ètics en l'àmbit de les decisions en el final de la vida. Consentiment informat. Declaració d'ultimes 

voluntats 

3.4.  Actituds morals en l'acompanyament a morir en pau, moral del tenir cura i pal.liatius: L'actitud samaritana 

3.5.  Criteris morals en l'acompanyament a morir en pau i en les cures pal.liatives.   

3.6.  Valoració des de la moral cristiana de la llei d'Eutanàsia del nostre país 

3.7. Reflexions conclusives 

 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

 

1. Classes magistrals. 

2. Activitats de recerca a la Biblioteca i a internet 

3. Exegesi de textos 

4. Lectures  
 



Avaluació 
 
L’alumne farà un treball des de una de les tres perspectives desenvolupant les temàtiques presentades a les classes. En 
principi es pot escollir la perspectiva i el professor respectiu de cada especialització. En el cas que un professor no 
pugui assumir totes les peticions d’avaluació l’alumne haurà de fer el treball en les altres especialitzacions. 
 

Cal que l’estudiant mostri com ha assolit els objectius i les competències indicades, especialment pel que fa a la 

capacitat d’usar la metodologia pròpia de la disciplina sobre la qual treballarà el tema de l’assignatura.  
 

Criteris d’avaluació: 

Els criteris seran la consideració ponderada del treball personal i de la participació en la classe-grup.  

 

Tècniques d’avaluació: 

1. Un treball personal sobre un tema teològic dels escrits joànics (75%). 

2. Assistència i participació a l’aula (25%). 
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