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1. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA.
Aquesta assignatura vol estudiar la visió cristiana i humana del matrimoni i de la família a la llum
de l’Evangeli i de l’experiència humana. Dins d’aquest marc, pretén reflexionar sobre les
qüestions concretes que es presenten al voltant de la relació de parella, de la procreació
responsable, de la dimensió social de la família i dels nous models familiars, i encarar els
desafiaments pastorals que aquestes realitats ens plantegen als cristians.
2. PROGRAMA-TEMARI
1.
El matrimoni
1.1.
Significat cristià del matrimoni: “ser una sola carn”
1.2.
Història i perspectiva del matrimoni
1.3.
Etapa promatrimonial versus prematrimonial, per a fer parella.
1.4.
Antropologia i ètica de l’amor conjugal
1.5.
Amor i fecunditat en el matrimoni. Procreació responsable
1.6.
Crisi de la institució matrimonial: els conflictes de parella, separacions, divorci,
etc.
2.
La família
2.1.
Significat i funció de la família
2.2.
La família, “Església domèstica”
2.3.
Actituds i valors de la família
2.4.
Els fills. La seva educació moral i religiosa
2.5.
La família, futur de la societat, una realitat canviant.
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4. SISTEMA D’AVALUACIÓ
Segons la participació de l’alumne en el diàleg a classe.
Elaboració d’un treball sobre un dels temes del curs.

