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1. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA
L’assignatura presentarà la concepció cristiana de l’existència sota el signe de l’esperança. La
revelació bíblica dóna testimoni de la realització, en la història, del pla salvífic universal de
Déu. La creació, la redempció, l’encarnació del Fill de Déu, el seu misteri pasqual, la parusia i la
consumació de la història i del cosmos constitueixen realitats i categories nuclears d’aquest pla
salvífic. Des d’aquesta òptica, l’escatologia culmina la protologia, és el desplegament de la
cristologia i porta a consumació l’antropologia. L’assignatura aglutina, doncs, i sintetitza els
tractats teològics fonamentals. El mot grec éschaton obre l’espai al llenguatge de la plenitud i a
la reflexió teològica sobre el sentit definitiu de la vida. Déu mateix ha adreçat a la humanitat
una paraula de promesa que il·lumina tot l’arc de l’existència i aclareix el sentit del cosmos.
L’escatologia ens invita a acollir, amb l’esperança de la fe, l’Amor de Déu en Crist, que és més
fort que tot allò que ens limita i deshumanitza.
2. TEMARI
L’assignatura consta de 10 sessions, en cada una de les quals es treballarà un tema, d’acord
amb el programa següent:
Tema 1:
Tema 2:
Tema 3:
Tema 4:
Tema 5:
Tema 6:
Tema 7:
Tema 8:
Tema 9:
Tema 10:

Delimitació de l’escatologia cristiana
Trets de l’escatologia de l’Antic Testament
L’éschaton revelat en el Nou Testament
La resurrecció dels morts
La parusia i el judici final
La vida eterna
La mort eterna
El purgatori
El problema de l’estat intermedi
Reflexions sobre la dimensió escatològica de la fe

3. METODOLOGIA
Cada sessió estarà dividida en dues parts: a la primera, el professor exposarà els continguts
essencials del tema; a la segona, els mateixos/es alumnes faran una síntesi d’un article o
capítol, lliurat la setmana anterior, i comentaran amb el professor el sentit, la interpretació i la
relació del text amb l’experiència cristiana de Déu i del proïsme.
Per la primera part de cada sessió, que és expositiva, es requereix bona capacitat d’anàlisi i de
comprensió, domini de la tècnica de prendre apunts i facilitat per relacionar idees. Per la
segona part, que és participativa, es demana una bona capacitat de síntesi i exposició de
textos, disponibilitat a confrontar parers en grup i implicació personal.
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5. AVALUACIÓ
L’assistència a classe és obligatòria i avaluable amb el 20% de la nota final, si no s’ha faltat a
classe, de manera justificada, més de dues sessions. A part, l’alumnat s’ha d’implicar
activament cada setmana i relitzarà un treball sobre una lectura, que tindrà el pes d’un 40% de
la nota final. El 40% restant s’avaluarà amb un examen escrit i objectiu sobre un dels 10 temes
del programa, triat a l’atzar.

