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1. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA
Descripció genèrica:
A la Sagrada Escriptura hi ha una figura concreta i determinada: l=home Espiritual (1Co 2,15).
La Teologia Espiritual, doncs, esdevé antropologia Espiritual. Això implica determinar quins són
els fonaments sobre els quals es construeix la relació Déu-home, quines funcions reclama,
quina dinàmica inclou.

Objectius:
Visió global dels temes que conformen el tractat de Teologia Espiritual.
Aprofundiment en les encarnacions essencials de l’Esperit en el nostre món.
Contacte amb els elements fonamentals de la mística cristiana.
Ajudar l’alumne a tenir un esquema dels elements essencials que configuren la vida en
l’Esperit i el pugui aplicar a situacions concretes de la vida personal, comunitària de l’Església
local o de l’Església universal.

Competències:
Capacitat crítica per elaborar un pensament personal sobre els continguts i les formes que han
de caracteritzar l’Espiritualitat en les circumstàncies actuals.
Capacitat d’analitzar i afrontar la realitat mitjançant les claus bàsiques de l’assignatura.
Comprensió i acceptació de la diversitat de l’experiència Espiritual.

2. PROGRAMA-TEMARI
1.- Qüestions introductòries
2.- Reflexió sistemàtica. (Llibre de referència: RUIZ SALVADOR, F., Caminos del espiritu.
Compendio de teologia Espiritual. Espiritualidad. Madrid 19985.
2.1.- Un tema de vida: virtuts teologals.
2.2.- Un tema dels fonaments: Crist, home, Església, món.
2-3.- Un tema de les funcions: santedat, pregària, apostolat, mística/experiència cristiana.

2.4.- Un tema de la dinàmica: engranatge eclesial, créixer en Crist, abnegació regeneradora,
acompanyament Espiritual.
3.- Espiritualitats
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4. SISTEMA D’AVALUACIÓ
L’examen final comporta un treball personal i sintètic que relacioni amb arguments tots els
temes de l’assignatura. Implica un reflexió personal i una visió de conjunt. Aquest treball
aglutina el 50% de l’examen. L’altre 50% s’avalua a partir de les exposicions fetes a l’aula dels
temes forts de l’assignatura. En el treball personal i sintètic es dóna la possibilitat d’ampliar o
retallar els temes fonamentals sempre que l’opinió estigui prou raonada.

