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Descripció/Justificació  

L’estudi de la teologia cristiana suposa l’estudi dels sagraments, en tant que aquests suposen 
les accions celebratives de l’Església que fan present Crist Ressuscitat. Cal estudiar les claus 
hermenèutiques que s’amaguen darrera els sagraments (originaris i creacionals) per arribar al 
punt central i fonament de la dimensió sagramental, que es troba en la figura de Jesucrist, com 
a sagrament de Déu Pare, i l’Església com a sagrament de Jesucrist, font dels set sagraments. 

En una segona part cal estudiar cadascun dels sagraments, en la seva dimensió bíblica, des de  
diverses perspectives: antropològiques, esclesiològiques, litúrgiques i patrístiques. 
 
En una darrera part s’estudiarà temes relacionats o perifèrics. 
 

 

Requisits i orientacions prèvies 
 
Convé coneixements bàsics bíblics, patrístics, litúrgics i teològics. 
 

 

Objectius 

Específics 
 

 Descobrir els nusos originaris i creacionals implicits en els sagraments 

 Situar els set sagraments a partir de Jesucrist com a sagrament de Déu Pare i de     

  l’Església com a sagrament de Jesucrist. 

 Situar l’Eucaristia com a font de tots els altres sagraments. 

 Situar cadascun dels set sagraments com a presència de Jesucrist ressuscitat en la  

  seva Església i com a camí de l’home (RH n.13). 
 

 

Competències 

Competències transversals (genèriques)  

 

           Capacitat de comprensió de les idees, per a reflexionar i per expressar-se. 

 

Competències específiques 

 

           Capacitat de comprensió del mètode teològic a partir de les afirmacions de la fe, les 

dades bíbliques i els testimonis patrístics, eclesiològics i litúrgics. 
 

 

 

 

 

 



 

Continguts 

 
I. PANORÀMICA ANTOPOLÒGICA I TEOLÒGICA DELS SAGRAMENTS. 

1. Els sagraments creacionals i originaris. 

2. Els simbols i la comunitat 

3. El sagrament en el misteri de l’home i de Déu. 

 

II. ELS SAGRAMENTS EN PARTICULAR 

1. Els sagrament del Baptisme 

2. El sagrament de la Confirmació 

3. El sagrament de l’Eucaristia 

4. El sagrament de la Penitència 

5. El sagrament de la Unció dels malalts 

6.    El sagrament de l’Orde 

7.    El sagrament del Matrimoni 
 

II. ALTRES TEMES RELACIONATS 
1. La litúrgia. 
2. Els sacramentals i devocionals 
3. El desafiament dels sagraments. 

 
 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

 
Es treballarà a les classes amb les explicacions del professor i es demanarà que cada setmana 
es presentin preguntes, dificultats o aportacions de la classe anterior. 
 

 

Avaluació 
Criteris d’avaluació 
 

    L’assistència i participació a les classes. 

    Els treballs presentats durant el curs i al final (l’alumne haurà de fer entrega de treballs 
al llarg del curs que avaluaran el nivell de recerca i síntesi personal que s’exigeix). 
 
 

Tècniques d’avaluació 
 

Quatre seran els camins per avaluar l’assignatura: 1) Exercicis setmanals de cada 
unitat temàtica; 2) lectures d’aprofundiment i exposició a classe (40%);   3) un examen 
comprensiu ( 40%) i, per últim,  4) s’avaluarà també la presencialitat i participació a la 
classe (20%). 
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