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1. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA. 
L’assignatura vol presentar als alumnes tot el camp de l’ecumenisme per tal que, en primer lloc, 
adquireixin unes idees bàsiques sobre què és ecumenisme i els elements essencials que aquest 
comporta. En segon lloc, és important conèixer aquells elements generals que distingeixen les 
comunitats siguin ortodoxes, anglicanes o protestants.  
Encara que no formin part de l’ecumenisme, serà important definir alguns conceptes sobre les 
sectes, donat el seu nombre i perillositat. 
 
2. PROGRAMA-TEMARI 
1. Idees generals sobre l’ecumenisme 
2. Concili Vaticà II: Decret Unitatis Redintegratio  
3. Directori General d’Ecumenisme 
4. Problemes actuals de les esglésies cristianes i possible solució 
5. El diàleg 
6. Elements comuns en les diferents comunitats cristianes 

6.1. Esglésies ortodoxes 
6.2. Església anglicana 
6.3. Luteranisme 
6.4. Esglésies reformades 
6.5. Altres esglésies protestants 

7. Les sectes: visió general i anàlisi d’algunes en concret 
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4. SISTEMA D’AVALUACIÓ 
Els alumnes, a poder ser, tindran una experiència ecumènica tot entrant en relació amb germans 
d’altres confessions cristianes. Hauran de deixar constància escrita d’aquest contacte en un treball, 
expressant quins són els conceptes o les formes de viure la fe cristiana que es troben en aquestes 
confessions religioses i les compararan amb les que vivim els catòlics. 


