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Descripció/Justificació:
L'estudi de l'hebreu bíblic és la porta d'entrada als textos de l'Antic Testament, i per ells, a la cultura,
la història i la fe del poble on va néixer. Un coneixement elemental de l'hebreu bíblic és
imprescindible per a la formació de teòlegs i teòlogues.
El curs pretén introduir els estudiants en els rudiments de l’hebreu bíblic, en la mecànica de la lectura
i l’aproximació a alguns conceptes teològics vehiculats pels seus termes hebreus.

Requisits i orientacions prèvies
No hi ha cap requisit.

Objectius
-Facilitar la familiaritat dels/de les estudiants amb els elements d'iniciació en l'hebreu bíblic.
-Estimular la motivació i l'interès per l'estudi de la llengua bíblica.
-Adquirir un vocabulari elemental.
-Ser capaç de llegir, analitzar i comprendre expressions elementals en hebreu.
-Ser capaç de llegir, analitzar i comprendre alguns versets de l'Antic Testament.

Competències
-Comprensió de fonts escrites.
-Adquisició de vocabulari.
-Relació amb les estructures de la pròpia llengua.
-Valoració i crítica de fets culturals i artístics que han configurat de la civilització occidental.
-Conèixer la mecànica de la lectura de l'hebreu bíblic.
-Reconèixer el contingut teològic d'alguns termes bíblics.
Continguts
01-L’alfabet
02-Vocalització del text hebreu
03-Transcripció

04-Síl·labes i reducció vocàlica
05-Dagueix
06-Maqqef, méteg i mappiq
07-La mecànica de la lectura
08-L’article determinat
09-El substantiu (iniciació)
10-L’adjectiu (iniciació): morfologia, ús atributiu i ús predicatiu
11-Preposicions ְִּמן לְּ כְּ ב
12-El complement directe
13-El participi actiu
14-Frases verbals i frases nominals
15-Panorama del verb hebreu.
16-El perfet Qal
17-Alguns conceptes teològics

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge
Treball sobre el manual de T.O. Lambdin (Lliçons 1-15)

Avaluació
Criteris d’avaluació: Professor/a
Tècniques d’avaluació: Professor/a

Bibliografia bàsica
LAMBDIN, T.O., Introducción al Hebreo Bíblico, Estella : Verbo Divino 2001.
JENNI, E. – WESTERMANN, C., Diccionario teológico manual del Antiguo Testamento (2 vols),
Madrid: Cristiandad, 1978 i 1985.
Eines:
Biblia Hebraica Stuttgartensia (Stuttgart 1967-77).

