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1.
DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA.
La Introducció a la Teologia i Mètode Teològic obre les portes a l’estudi de tota la teologia, mitjançant la
resposta a tres preguntes: Què és la teologia?, Com es fa teologia?, Per a què serveixen els teòlegs?.
L’assignatura es planteja aquestes preguntes en el context de la secularització i del pluralisme de societat
actual. Per aquesta raó, a banda del coneixement del mètode teològic acadèmic, aquesta assignatura conté,
també, un seminari de teologia pràctica sobre alguna qüestió candent del moment present, tot utilitzant la
metodologia de la “lectura creient de la realitat”.
El curs parteix de la realitat viscuda, és a dir, dels reptes i dels interrogants que afecten la societat i l’Església.
En un segon moment, reflexiona sobre el sentit dels estudis teològics, mitjançant les exposicions i els debats
en les classes, i l’acompanyament personalitzat en les tutories. Finalment, dissenya l’itinerari global dels
estudis teològics i el lloc de cada assignatura en el currículum general acadèmic de la diplomatura en
Ciències Religioses.
2. PROGRAMA-TEMARI
1.
La teologia en un temps d’increença.
2.
Les arrels de la increença en el segle XXI.
3.
Imatges de Déu subjacents en el debat teològic.
4.
Perspectiva antropològica.
5.
Camins d’accés a la fe i a la teologia.
6.
Experiència, fet religiós i teologia.
7.
Què és la teologia?
8.
Qui és el teòleg?
9.
Fonts de la teologia.
10.
Mediacions de la teologia.
11.
Itinerari dels estudis teològics.
12.
Lectura creient de la realitat.
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4. SISTEMA D’AVALUACIÓ
Realització d’unes enquestes entre la gent del propi ambient de l’estudiant. Redacció d’un treball de síntesi
sobre la definició, la metodologia i el sentit de la teologia en el món contemporani.

