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Descripció/Justificació 
  
Cal considerar-la com el cor de la teologia. Explica també, aquesta dimensió que dóna 
autenticitat a la religió. Es tracta, d’alguna manera,  de la teologia feta vida. O la vida il·luminada 
per Crist, l’Evangeli i l’Església. Veurem diversos itineraris espirituals en diversos mestres 
cristians significatius en la història del cristianisme. 
 

 

Requisits i orientacions prèvies 

 
Cal tenir un coneixement bàsic del cristianisme. Valorar l’experiència interior i la vida de 
l’Esperit. 
 

 

Objectius 

Específics 

 

Visió del cristianisme a través dels testimonis de fe. 

Descobrir la dimensió espiritual com a fonamental per articular la vida de fe. 

Valorar i conèixer els mestres espirituals que han marcat la vida de l’Església. 

 

 

Competències 

Competències transversals (genèriques) 

 

Capacitat per valorar el llenguatge simbòlic. 

Aproximar-se al llenguatge místic i valorar-lo. 

Expressar la pròpia experiència cristianes a través dels autors coneguts. 

 

 

Continguts 

 

1. Introducció. Identitat i sentit de la teologia espiritual. 

2. Espiritualitat avui. 

3. La vida en Crist. 

4. La vida en l’Església. 

5. L’oració cristiana. 

6. Itineraris espirituals: 

 

Sant Agustí (354-430) 

Sant Benet (480-547) 

Santa Hildegarda de Bingen (1098-1179) 

Sant Francesc d’Assís (1182-1226) 

Tomàs de Kempis (1380-1471) i  Sant Ignasi de Loiola (1491-1556) 

Santa Teresa de Jesús (1515-1582) 

Sant Joan de la Creu (1542-1591) 

Santa Teresa de Lisieux (1873-1897) 



Beat Charles de Focauld (1858-1916) 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
 
Classes explicatives, presentació dels autors i lectures compartides. 
Visualització d’un film i comentari compartit. 
 

 

Avaluació 
Criteris d’avaluació 
 
- Assistència a classe: mínim del 80% per accedir a l’avaluació 
- Una prova sobre els 5 primers temes (dels apunts) 
- Treball sobre un autor (4-5 folis màxim)i presentació breu a classe  
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