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1. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA.
L’assignatura pretén que en acabar el curs l’alumne tingui una idea general sobre què és la
saviesa en l’Antic Testament (veient diferents textos sapiencials en alguns llibres de l’AT), de
com aquesta saviesa es concreta en cinc llibres (Proverbis, Job, Qohèlet, Siràcida i Saviesa) i que
conegui el contingut general d’aquests llibres. Això pel que fa referència als Sapiencials. Quant
als Salms, hom pretén conèixer les circumstàncies que embolcallaren el naixement d’aquestes
pregàries, els principals tipus de salms que hi ha al saltiri i conèixer més a fons el seu contingut
teològic per tal que ajudi els alumnes en la seva pregària. Tot això ha de dur a conèixer el
contingut dels salms, a fer veure com els resava Jesús i com els podem resar nosaltres avui dia.
2. PROGRAMA-TEMARI
1. Sapiencials
1. Idees general sobre la saviesa. Aspectes teològics de la saviesa. Grans obres
sapiencials de l’antiguitat extra-bíblica. Textos sapiencials d’alguns llibres de l’AT.
2. Llibres sapiencials bíblics: Job, Proverbis, Qohèlet, Siràcida i Saviesa
1. Característiques generals de cada llibre
2. Missatge fonamental que ens vol transmetre.
3. Lectura d’alguns textos més significatius
2. Salms
1. Característiques generals dels salms
2. Possible classificació
3. Principals idees teològiques dels salms
4. Estudi i anàlisi d’alguns salms concrets
5. Quina lectura en fa el NT d’alguns salms
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4. SISTEMA D’AVALUACIÓ
Durant el curs els alumnes hauran de respondre a alguna enquesta, fer el resum d’algun llibre i
també d’algun capítol dels llibres pròpiament sapiencials. També exposar algun salm que els
hagi semblat més interessant.
Com a treball final es tracta de buscar una paraula (o una expressió) que es trobi en un o en
diversos llibres sapiencials, fer-ne la citació de tots ells i finalment explicar quins possibles
significats té aquella paraula o expressió en aquell llibre o en els diversos llibres.
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