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Descripció/Justificació  
 
Aquest curs proposa conèixer la persona de la mare de Jesús: Maria, d’una forma rigorosa, 
seguint el mètode teològic. La investigació i organització d’aquests coneixements s’orienta en la 
perspectiva del seguiment de Jesús, tal com s’experimenta i configura en les comunitats 
cristianes d’avui. La Mariologia va vinculada a la Cristologia i a l’Eclesiologia. L’assignatura 
constarà de tres grans unitats temàtiques. 
 

 

Requisits i orientacions prèvies 
 
Un coneixement teològic bàsic. 
 

 

Objectius 

Específics 

 

 Coneixement sobre l’esdeveniment i la persona de Maria. 

 Personalització dels coneixements que s’han adquirit i integrar-los en la pròpia vida i 

missió. 

 Capacitació per comunicar als altres l’ensenyament après. 

 
 

 

Competències 

Competències transversals (genèriques) 

 

 Capacitat per la realització d’un treball (resum d’un article, d’un capítol...) 

 Capacitat per a participar en el desenvolupament de la classe 

 Adquisició d’una comprensió bàsica de l’assignatura 

 Lectura i comprensió dels apunts i referències bàsiques de l’assignatura 

 

Competències específiques 

 
El lligam entre Mariologia, Eclesiologia i Cristologia. La mútua implicació de les temàtiques. 
 

 

Continguts 

 

 Mariologia bíblica: mare d’un jueu marginal, lectura de les referències evangèliques 
(capítols de la infància a Mateu i Lluc, així com l’evangeli de Joan), lectura de les 
referències a l’Apocalipsi. 

 Maria en la comunió eclesial: maternitat de Maria, mare del Fill de Déu, Mare de Déu 
en la fe de l’Església, Maria en la comunió eclesial. 

 Mariologia dogmàtica: Maria sempre verge, Maria immaculada, Maria al cel assumpta. 
 



 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
 
Explicació de la temàtica amb referències i lectures de textos. Lectura i anàlisi reflexiva d’alguns 
textos, exposició de treballs personals, visualització d’un film. 
 

 

Avaluació 
Criteris d’avaluació 
 

 Assistència a classe 

 Realització d’un treball de comprensió (a partir de la lectura d’un article, etc...) 

 Realització d’una prova escrita bàsica i orientativa 
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