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Descripció/Justificació  
 

L’escola joànnica va ser una de les més potents a l’hora de reflexionar i elaborar un pensament 
al voltant de la figura de Jesús. L’evangeli de Joan ha estat sempre considerat com una 
bellíssima i profundíssima obra teològica, amb particularitats molt pròpies, com es pot veure en 
la seva comparació amb els evangelis sinòptics. La gran aportació d’aquest evangeli es 
complementa amb les breus cartes pastorals. Finalment és un deure per a tot cristià introduir-se 
en el llibre difícil però sempre apassionant de l’Apocalipsi. 
L’alumne s’introduirà en el profund pensament simbòlic i teològic d’aquests escrits. Es farà una 
contextualització de cada llibre o carta, imprescindible per poder interpretar correctament els 
textos, es descobriran els punts més importants de la seva teologia i es faran anàlisis concretes 
de diverses perícopes que ens ajudin a entrar més de prop en el món conceptual dels seus 
autors. 
 

 

Requisits i orientacions prèvies 
 
Abans de matricular-se en aquesta assignatura, cal haver superat la d’Introducció al Nou 
Testament, donant per sabuda la base que sosté aquests llibres. 
 

 

Objectius 

Específics 

 
- Comprendre el significat i la motivació dels escrits evangèlics. 
- Fer prendre consciència als alumnes de la necessitat de contextuar els textos. 
- Aplicar els diversos criteris d’interpretació. 
- Conèixer les coordinades històriques, culturals i religioses de la comunitat joànnica. 
- Captar les concepcions literàries i teològiques de l’escola joànnica, també en 

comparació amb els evangelis sinòptics.  
- Analitzar textos amb les eines dites anteriorment. 
 

 

Competències 

Competències transversals (genèriques) 

 
- Capacitat d’expressió oral i escrita. 
- Capacitat de recerca de material per aprofundir en els temes. 
- Habilitat d’exposició a classe. 
- Interacció amb el grup. 

 

Competències específiques: 

 
- Capacitat de lectura crítica dels textos evangèlics. 
- Capacitat d’aprofundir en les coordinades històriques i culturals de la comunitat 

joànnica. 
- Capacitat de discernir el missatge cristià dins de les perspectives pròpies de la 



comunitat i actualització de les mateixes. 
- Capacitat d’identificar els aspectes literaris i teològics dels textos. 
- Capacitat d’interpretar el llenguatge apocalíptic. 
- Capacitat d’usar els mètodes i les tècniques d’estudi/anàlisi del text bíblic. 

 

 

Continguts 

 
1.- L’evangeli de Joan 
 1.1. Gènere literari i relació amb els sinòptics 
            1.2. Composició de l’evangeli 
 1.3. Context històric 
 1.4. Dimensió literària 
            1.5. Estructura del llibre 
 1.6. Punts centrals de la seva teologia  
 1.7. Textos concrets 
 
2.- Les cartes de Joan 
 2.1. Context històric 
 2.2. Punts centrals de la seva teologia  
 
3.- L’Apocalipsi 
 3.1. Claus hermenèutiques: literatura apocalíptica  
 3.2. Context històric 
 3.3. Estructura i dimensió literària 
 3.4. Punts centrals de la seva teologia 
 3.5. Textos concrets 
 
4.- Punts característics i comuns dels escrits joànics 
 
 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 
 
Les hores presencials s’explicitaran per una banda amb l’explicació feta per la professora i per 
l’altra amb la participació activa dels alumnes a la classe, tant en exposicions com en treballs 
més breus que es faran en la mateixa aula. 
El treball personal de l’alumne implicarà la lectura i estudi de l’evangeli, cartes i Apocalipsi, la 
preparació de treballs personals, que seran exposats a classe, i la realització d’un examen al 
final de l’assignatura. 
 

 

Criteris d’avaluació 

 
- Es tindrà en compte l’assistència a classe i la participació activa en la matèria. 
- Es valorarà tant el coneixement teòric com la comprensió dels textos evangèlics. 
- Es tindrà en compte la bona presentació dels treballs escrits i la claredat expositiva en 

els orals. 
- Es tindrà en compte el creixement progressiu de l’alumne en relació a la matèria. 

 
Avaluació 
 

- La presencialitat i la participació activa a l’aula comptarà un 10 %. 
- El treball exposat a classe comptarà un 45%. 
- L’examen final comptarà un 45%. 
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