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1. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA.
Al llarg de la seva història, l’Església no ha renunciat mai a dir la paraula que li
correspon sobre les qüestions de la vida social. L’assignatura mostra que la doctrina social
catòlica com instrument d’evangelització (CA 54) perquè posa en relació la persona humana i
la societat amb la llum de l’Evangeli. Els principis de la doctrina social de l’Església, que es
fonamenten en la llei natural, es veuen confirmats i valorats també, en la fe de l’Església, per
l’Evangeli de Crist. En aquesta llum, la persona és invitada sobretot a descobrir-ne com a ésser
transcendent, en totes les dimensions de la vida, inclosa la que està relacionada amb els
contextos socials, econòmics i polítics. La fe dóna plenitud al significat de la família que,
fonamentada en el matrimoni entre un home i dona, constitueix la primera cèl·lula vital de la
societat; aquesta, a més, il·lumina la dignitat del treball que, com a activitat de l’home
destinada a la seva realització, té prioritat sobre el capital i constitueix el títol de participació
en els fruits que se’n deriven.
En aquesta assignatura és palesa la importància dels valors morals, fonamentats en la
llei natural escrita en la consciència de tot ésser humà, el qual per aquest motiu cal que la
reconegui i que la respecti. La humanitat reclama més justícia per afrontar el fenomen extens
de la globalització; sent viva la preocupació per l’ecologia i per una gestió correcta dels afers
públics; adverteix la necessitat de salvaguardar la consciència nacional, però sense perdre de
vista la vida del dret i la consciència de la unitat de la família humana. El món del treball,
modificat profundament per les conquestes tecnològiques modernes, coneix nivells
extraordinaris de qualitat, però tanmateix registra formes inèdites de precarietat, d’explotació
i àdhuc d’esclavitud, a l’interior de les mateixes societats que s’anomenen opulentes. En
diversos indrets del planeta el nivell de benestar continua creixent, però també augmenta de
manera amenaçant el nombre dels nous pobres i s’eixamplen, per diversos motius, les
divergències entre els països menys desenvolupats i els països rics. El lliure mercat, procés
econòmic amb aspectes positius, manifesta també els seus límits. D’altra banda, l’amor
preferencial pels pobres representa una opció fonamental de l’Església, i aquesta la proposa a
tots els homes de bona voluntat.
Així, sembla que l’Església no pot deixar de fer sentir la seva veu sobre les res novae,
típiques de l’època moderna, perquè li pertoca d’invitar a tothom de prodigar-se per tal que
s’afermi cada vegada més una civilització autèntica orientada a la recerca d’un
desenvolupament humà integral i solidari.
Les qüestions culturals i socials actuals impliquen sobretot els fidels laics, que, com
recorda el Concili Ecumènic Vaticà II, són cridats a tractar les coses temporals i a ordenar-les
segons Déu (LG 31). Els germans units pel mateix baptisme, els seguidors d’altres religions i
tots els homes de bona voluntat en poden extreure motius fecunds de reflexió i un impuls
comú per al desenvolupament integral de tot home i de tot l’home.
Transformar la realitat social amb la força de l’Evangeli, testimoniada per dones i
homes fidels a Jesucrist, sempre ha estat un repte i ho és encara, en el tercer mil·lenni de l’era
cristiana. L’anunci de Jesucrist, bona nova de salvació, d’amor, de justícia i de pau, no troba
acolliment fàcil en el món d’avui, encara devastat per guerres, misèria i injustícies; justament
per això, aquesta assignatura ens ofereix la veu de l’Església experta en humanitat (PP 13) i
que camina amb la humanitat (GS 40) en l’àmbit social.

2. PROGRAMA-TEMARI
1. Introducció. Un humanisme integral i solidari. Primera part. El designi d’amor de Déu
per la humanitat
2. Missió de l’Església i Doctrina Social. La persona humana i els seus drets
3. Els principis de la Doctrina Social de l’Església
4. La família cèl·lula vital de la societat. El treball humà
5. La vida econòmica
6. La comunitat política
7. La comunitat internacional
8. Protegir el medi ambient
9. La promoció de la Pau
10. Doctrina Social i Acció de l’Església. Per una civilització de l’amor
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4. SISTEMA D’AVALUACIÓ
• Avaluació inicial per saber la diagnosi del nivell de l’alumne respecte l’assignatura.
Avaluació formativa per copsar el progrés individual i el col·lectiu. Avaluació final que fixa
l’assoliment dels objectius de l’assignatura.
• En cada sessió s’avaluarà amb un treball corresponen al 10 % de la nota final. A l’haver deu
sessions, dóna el conjunt del 100 %. En el cas que l’alumne no assisteixi al 80 % de les
classes no s’avaluarà.

