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1. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA. 
La Teologia Moral estudia el comportament ètic humà, individual i social, segons l’Esperit de 
l’Evangeli. Dins l’ampli conjunt de la temàtica moral, la Teologia Moral Fonamental reflexiona sobre 
les qüestions més bàsiques i vertebradores: la fonamentació de tot el discurs moral cristià, la persona 
humana en la seva dimensió ètica, les actituds bàsiques de la vida evangèlica, les decisions humanes 
singulars, tant en la seva vessant objectiva (valors, lleis...) com subjectiva (consciència, pecat, 
conversió).  
Aquesta anàlisi té en compte algunes qüestions avui especialment vives: el lloc de la moral en el 
conjunt de la fe cristiana, la tensió entre la moral cristiana i la reflexió moral racional, l’estatut de 
l’ètica cristiana en el nostre món plural, secularitzat i injust.  
El curs es proposa ajudar els alumnes a plantejar les preguntes i a analitzar els temes més bàsics de 
l’ètica a la llum de la reflexió racional i del missatge cristià. 
 
2. PROGRAMA-TEMARI 
1. La qüestió moral, avui. Plantejament de l’ètica en el context de la postmodernitat, i qüestions 

obertes a l’ètica en general i a la moral cristiana. 
2. El fonament de la moral segons la revelació cristiana. El missatge cristià sobre Déu i sobre 

Jesucrist. Relació amb la reflexió racional humana. 
3. La vida humana segons l’Esperit de Jesucrist. Actituds fonamentals de la vida ètica segons el 

missatge cristià. Les virtuts. 
4. La persona humana com a subjecte ètic. Unitat i complexitat de la persona i del seu 

comportament moral.  
5. Valor, norma i llei. El paper de la llei en el conjunt de la moral cristiana. 
6. Les decisions morals humanes. Criteri de la rectitud moral. 
7. El pecat com a categoria moral negativa. La vida humana en la crida a la conversió. 
8. El sentit del llenguatge moral cristià i el seu lloc en el conjunt dels projectes ètics humans. 
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4. SISTEMA D’AVALUACIÓ 
Avaluació continua i prova 


