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1. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA.
El tractat de Teologia Moral Fonamental ha estudiat el nucli del missatge moral cristià, és a dir,
la nova manera de ser de la persona que viu en l’Esperit del Senyor, mort i ressuscitat. El
tractat de Moral de l’Amor i la Sexualitat, un dels temes de moral especial, estudia l’aplicació
d’aquella manera de ser en l’Esperit a l’àmbit de la vida sexual. Es tracta d’aprofundir el
contingut i el sentit d’un discurs moral cristià sobre la sexualitat, en la mesura que la vida
sexual, com també els altres àmbits de l’experiència humana, concreta i realitza les actituds
radicals del viure evangèlic en la vida real i concreta. Aquest estudi té en compte el pluralisme
tan acusat del nostre clima social, especialment en aquest tema, i la necessitat d’un diàleg
fructífer amb les ciències, amb els coneixements sociològics i amb la pastoral eclesial.

2. PROGRAMA-TEMARI
I. FONAMENTACIÓ I PRINCIPIS MORALS:
1. Plantejament general de la sexualitat humana.
2. Les fonts de la moral sexual: revelació i ciències humanes.
3. Aproximació científico-fenomenològica a la sexualitat humana.
4. El pensament bíblic sobre sexualitat.
5. El Magisteri de l’Església.
6. Principis morals de la vida sexual humana.
II. QÜESTIONS ESPECÍFIQUES:
1. Matrimoni.
2. Paternitat- Maternitat responsable i regulació de la natalitat.
3. Relacions sexuals no matrimonials.
4. Celibat consagrat.
5. Homosexualitat.
6. Autoerotisme i Masturbació.
7. Erotisme i pornografia.
8.Ideologies de Gènere.
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4. SISTEMA D’AVALUACIÓ
•
•

AVALUACIÓ CONTINUADA: PARTICIPACIÓ, DEBATS PROPOSATS A AULA. (50%).
EXAMEN GLOBAL (50%).

