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Descripció/Justificació 
 
El Nou Testament és el recull d’escrits en els quals els cristians veuen l’expressió adequada de 
la seva fe en Jesús com Messies i Fill de Déu, mort i ressuscitat per donar vida a tothom. Per tal 
de poder-lo llegir i entendre en profunditat i extreure’n les conseqüències per al moment 
present, cal primer de tot situar-lo adequadament en el seu ambient original i estudiar-ne el 
context i el contingut des del punt de vista històric, literari i teològic. Així, doncs, resultarà molt 
il·luminador de conèixer tant com sigui possible tot allò que constitueix l’ambient del Nou 
Testament, i especialment la situació del poble d’Israel en el segle I. 
 

 

Requisits i orientacions prèvies 

 
Qualsevol persona que vulgui aprofundir en els textos del Nou Testament, sigui o no des de la 
fe, és invitat a obtenir una informació del context històric i sociològic d’aquests escrits dels 
primers segles de la nostra era. 
 

 

Objectius Específics 

 

En primer lloc, recorrerem els llocs geogràfics, l’espai físic on es van desenvolupar els fets 

relacionats amb el Nou Testament. I, per tal d’adquirir una primera idea global de la situació 

d’Israel en temps del Nou Testament, val la pena de fer una ullada a la història de l’època. Un 

cop conegut el marc geogràfic i històric en què vivia el poble d’Israel, serà el moment de fer un 

pas més i observar la societat jueva del segle I dC en els seus diversos aspectes. 

Després de conèixer l’àmbit on neix el cristianisme, farem un repàs, més breu i esquemàtic, del 

context en què es desenvolupa i s’expandeix. 

Amb tots els elements anteriors com a rerefons arribarà l’hora d’entrar directament en la 

presentació dels escrits del Nou Testament. Tanmateix, començarem amb un resum panoràmic 

de la vida de Jesús i de la història dels primers cristians, i seguidament observarem el procés 

que va portar a la redacció dels primers escrits cristians, i més endavant a la determinació dels 

que havien de formar part del Nou Testament. 

I, amb tots aquests referents, el curs farà una introducció i una presentació general de cada un 

dels escrits del Nou Testament. 
 

 

Competències 

Competències transversals (genèriques) 

 

Integració dels fonaments bíblico-teològics del missatge cristià.  

Desenvolupament de la capacitat crítica respecte d’un objecte d’estudi determinat. 

Capacitat de transmetre oralment, per escrit, de forma organitzada i coherent els coneixements 

adquirits. 

Sensibilitat envers la diversitat d’opinions, pràctiques i estils de vida. 

 

 



Competències específiques 

 

Coneixement progressiu dels fonaments bíblics: contingut, vocabulari, geografia, història, 

cultura, simbolisme... a partir del mateix text bíblic. 

Capacitat per a reconèixer i accedir a les obres de referència reconegudament qualificades de 

la història de la investigació bíblica. 

Coneixement i opinió critica sobre la teologia del Nou Testament. 

 

 

Continguts 

 
1. La terra de la Bíblia 

1.1. Geografia 
1.2. El clima 
1.3. Les vies de comunicació 
1.4. Les llengües 

  
2. Palestina en temps del Nou Testament 

2.1. Fins a la primera guerra jueva (63 aC  70 dC) 
    2.1.1. Palestina sota el domini romà 
    2.1.2. El regnat d’Herodes 
    2.1.3. Els successors d’Herodes 
    2.1.4. La guerra jueva 
2.2. Fins a la segona guerra jueva (70 - 135 dC) 

 
3. Vida econòmica i social del judaisme palestinenc 

3.1. La societat jueva 
3.2. Organització social 
3.3. Economia 
3.4. La família 
3.5. La situació de la dona 

 
4. Grups i moviments 

4.1. Els fariseus 
4.2. Els saduceus 
4.3. Els zelotes 
4.4. Els essenis 
4.5. Els samaritans 

 
5. El temple i les sinagogues 

5.1. El temple de Jerusalem 
    5.1.1. El Sanedrí 
5.2. Les sinagogues 

 
6. Les festes del calendari jueu 

6.1. El dissabte 
6.2. La Pasqua 
6.3. La Pentecosta 
6.4. Els Tabernacles 
6.5. Altres festes 

 
7. El món hel·lenísticoromà i el judaisme hel·lenístic 

7.1. El govern de Roma des d’Octavi a Adrià 
7.2. Situació religiosa en el món hel·lenísticoromà 
7.3. Judaisme hel·lenístic en temps del Nou Testament 

 
8. De Jesús als primers cristians 

8.1. Fonts històriques sobre Jesús i els primers cristians 
8.2. La vida de Jesús 



8.3. Els orígens del cristianisme 
 
9. La formació del Nou Testament 

9.1. La Bíblia dels primers cristians 
9.2. De Jesús als evangelis 
9.3. Altres escrits del NT 
9.4. El cànon del NT 
    9.4.1. Els apòcrifs 
9.5. El text del Nou Testament 

   
10. Els evangelis sinòptics i els Fets dels Apòstols  

10.1. Què són els evangelis 
10.2. L’evangeli segons Marc 
10.3. L’evangeli segons Mateu 
10.4. L’evangeli segons Lluc 
10.5. Els Fets dels Apòstols 

   
11. La literatura joànica  

11.1. L’evangeli segons Joan 
11.2. Les cartes de Joan 
11.3. El llibre de l’Apocalipsi 

 
12. Les cartes de Pau  

12.1. Pau: vida i personalitat 
12.2. Pau, escriptor de cartes 
12.3. Les cartes paulines: breu presentació 

 
13. Les altres cartes del Nou Testament  

13.1. La carta als Hebreus 
13.2. Les Cartes Catòliques 

 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

A l’aula: Exposició del professor, participació de l’estudiant i debat a classe. 

Fora de l’aula: Lectures d’articles o capítols de llibres, dels quals es fa una recensió o es 
comenten a classe; treballs individuals, recerca de materials pertinents a biblioteques. Estudi 
personal. 
 

 

Avaluació - Criteris d’avaluació 

L’avaluació consisteix en la valoració del conjunt d’activitats que realitzarà l’estudiant:  

 L’exposició oral i la participació a l’aula (30%) 

 El treball individual sobre un text dels evangelis (70%)   
 

 

Bibliografia bàsica 

Lògicament, el primer llibre que fa falta és el Nou Testament. També serà imprescindible 

consultar sovint l’Antic Testament, ja que molts dels elements que configuren el rerefons i 

l’ambient del Nou Testament no es poden entendre sense valorar adequadament la forta 

presència de la història i dels textos bíblics en la vida del poble d’Israel. 

Una bibliografia bàsica podria ser: 

 

 Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 28th Edition, Stuttgart: Deutsch 

Bibelgesellschaft 2014. 

 Nou Testament grec-llatí-català, Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya – Editorial 

Claret – Societats Bíbliques Unies 1995 



 La Bíblia Catalana. Traducció interconfessional, Barcelona: Associació Bíblica de 

Catalunya – Editorial Claret – Societats Bíbliques Unies 122008 

 PONTIFÍCIA COMISSIÓ BÍBLICA, La interpretació de la Bíblia en l’Església (Paràbola 7) 

Barcelona: Claret 1994. 

 SEGALLA, Giuseppe, Panoramas del Nuevo Testamento, Estella: Verbo Divino 1994. 

 THEISSEN, Gerd, La sombra del galileo. Las investigaciones históricas sobre Jesús 

traducidas a un relato, Salamanca: Sígueme 1988 

 SAULNIER, Ch. — ROLLAND, B., Palestina en tiempos de Jesús (Cuadernos Bíblicos 27), 

Estella: Verbo Divino 101994. 
 

 


