
OFERTA CONCRETA A NIVELL DIVULGATIU 
 
A.- Cursos Monogràfics: 
 
• A títol d’exemple: “Els deus manaments”, “El Credo”, 

“Escriptures i Paraula de Déu. 
• Amb una durada reduïda de sessions; la periodicitat i el 

calendari es poden dialogar i acordar. 
 
 B.- Debats Teològics: 
 

• Vol ser una actualització-adaptació al moment present de 
les “Qüestiones Disputatae”,  tot tenint en compte les 
noves aportacions de la pedagogia contemporània. 

• Partint d’unes preguntes o un tema d’actualitat, seriós i 
central, proposat pels mateixos que han sol·licitat el 
debat. 

• Consistent en una exposició-resposta inicial, seguida d’un 
diàleg obert.  

 
ASPECTES ORGANITZATIUS I ECONÒMICS 

 
Correspon a l’organitzador de cada curs o debat (Vicaria, 

Arxiprestat, Parròquia, Delegació,...), amb l’assessorament de 
l’Escola de Teologia. 

 
INFORMACIÓ I CONTACTE: 

 
• www.bisbatsantfeliu.cat/vidacristiana/formacio/edt 
• Email: escolateologiadiocesana@bisbatsantfeliu.cat 
• Per telèfon: 93 6327630 
• Twitter: twitter.com/TeologiaEdite 
• Facebook: facebook.com/Escola-diocesana-de-teologia-

1643544255696754/ 
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Com s’entén lo de la 
Creació en la societat del 
Big-Bang, de l’evolució 

de les espècies, ...?	

Podem encara 
ensenyar als nens lo 

d’Adam i d’Eva?	

Té sentit parlar avui de 
“pecat”, de “salvació”, 
de “Regne de Déu”,...? 

	

Es pot entendre l’Antic 
Testament,  és realment 

Paraula de Déu?	

Encara hi ha Cel, 
Infern i Purgatori? 

	

Per què Déu permet 
que els homes es 
portin malament?	



PER QUÉ UNA ESCOLA DIOCESANA DE 
TEOLOGIA? 
 

La societat en que vivim (una societat 
global, plural, materialista, hedonista, 
secularitzada, amb desinterès o reticències 
enfront al fenomen religiós,, acostumada , 
mercès als mitjans de comunicació social, a 
posar tota fe o creença a debat i crítica, …)  fan 
palesa la necessitat i urgència d’ajudar als 
cristians de la nostra diòcesi a sostenir una fe 
viscuda, però amb una manca de formació que 
posa en perill aquesta mateixa fe o la orienta 
vers un fideisme (creure qualsevol cosa sense 
entendre el que es creu). 

 
 

A QUI VA ADREÇADA? 
 

En un primer nivell: Nivell Divulgatiu. 
 

• Creients de Parròquies, 
Arxiprestats, Vicaries... 

• Catequistes (de nens, de joves, 
d’adults, de família..) mestres de 
religió, visitadors de malalts, 
voluntaris de Caritas, 

• Grups i moviments... 
• Delegacions diocesanes. 

 
En un segon nivell (Cursos Acadèmics de 
l’Iscreb). 

 
Tots els qui perquè han descobert la bellesa de la teologia o com 

a preparació a un ministeri o servei dins una comunitat, desitgen un 
ensenyament sistemàtic o optar a un grau acadèmic en teologia. 

CARACTERÍSTIQUES PRÒPIES DEL 
NIVELL DIVULGATIU 
 

1.-  Motivació: Els cursos o xerrades que es programin 
han de respondre a les inquietuds i als interessos reals dels 
que hi assisteixen. L’Escola no vol proposar cursos o 
xerrades, simplement ho farà a sol·licitud dels interessats.  

 
2.- Divulgació:. Es fonamental que els cursos o debats 

que es programin estiguin a un nivell assequible a tothom i 
, doncs, amb un contingut, un llenguatge i una metodologia 
que respongui a aquest nivell.  
 
 
I,  doncs, a fi d’assolir aquestes característiques 
 
 1.- Evitar l'eruditisme. La fe és raonable i comprensible 
pera tots.  
 
 2.- Evitar l'enciclopedisme i l’opinionisme. Ensenyar 
no tant des de l'haver llegit molt i conèixer moltes opinions, 
sinó des de la jóia d'haver pensat-patit-disfrutat en 
descubrir la bellesa i la raonabilitat de la fe. 
 
 3.- Des d'una honestedat i veritat. Recordant que la 
Teologia no ens pot donar la fe ni ens pot "destripar" el 
misteri pera entendre-ho, no ens pot explicar el "cóm", sinó 
el "per qués". 
 
 4.- Recolcats sempre en la "analogía de la fe” i en la 
"ierarquía de les veritats”  aquesta darrera entesa no 
sincrònicament (hi ha coses més importants que altres) 
sino entesa diacronicament (tot l’univers de la fe sorgeix i 
cal ser reconduIt al Kerigma).  


