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Descripció/Justificació:  

 
Litúrgia romana, llibres litúrgics, tradicions litúrgiques, eucologia, crítica textual, lectura i 

interpretación de textos litúrgics. 

 

 

Requisits i orientacions prèvies 

 

Coneixement suficient de la llengua llatina. 

 

 

Objectius 
 
Generals 
 
L'estudi de les fonts litúrgiques s'inscriu en el marc de la introducció a la liturgia romana. Té un 
caràcter teoricopràctic, en orde a la identificació, la valoració de la importància i l'ús dels distints 
llibres litúrgics. 
 
Específics 
 
Conèixer la tradició en què s'insereix i per la que s'explica l'actual praxi celebrativa de la litúrgia 
romana, després de la reforma de los llibres litúrgics según els criteris de la constitució Sacro-
sanctum Concilium del concili Vaticà II. 
 

 

Competències 
 
Competències transversals (genèriques) 
 

a) Conèixer l'evolució tipològica dels llibres litúrgics de les distintes litúrgies cristianes. 
b) Practicar la lectura de textos litúrgics en llengua llatina. 
c) Descobrir l'evolució teològica i ritual de la litúrgia romana, i la seva adaptació a la praxi pastoral 
de cada temps i lloc mitjançant la inculturació. 
 
Competències específiques: 

 

a) Aconseguir una aproximació, segons el mètode de treball propi, als textos considerats com a 

fonts primordials de la litúrgia romana, facilitant el seu accés i coneixement històric, teològic i 

litúrgic, imprescindible per a un estudi fecund de l'oració de l'Església. 

b) Conèixer directament les fonts de la litúrgia romana en les seves edicions principals, així com els 

recursos per a la seva localizació, estudi crític i interpretació. 



c) Fer pràctiques de lectura directa de manuscrits litúrgics a partir dels textos originals. 

 

 

 
Continguts 

 

Bloc 1. Conceptes bàsics 

Bloc 2. Fonts litúrgiques per a la missa 

Bloc 3. Fonts litúrgiques per a l'ofici diví 

Bloc 4. Fonts per a l'organització de la litúrgia 

Bloc 5. Fonts per als altres sagraments i ritus 

Bloc 6. Fonts paralitúrgiques 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

 

Metodologia d'ensenyament: 

 

a) El professor presentarà els continguts bàsics del programa i els alumnes, sota la se-

va guia, treballaran directament els textos litúrgics assenyalats, amb l'ajuda de la bibliogra-

fia específica que s'indicarà en el moment oportú. 

b) Els textos litúrgics es llegiran en la seva llengua original. 

c) Els alumnes prepararan les classes teòriques mitjançant la lectura personal dels apunts, dels 

textos litúrgics i de la bibliografia indicada en cada unitat didàctica. 

 

Metodologia d'aprenentatge: 

 

a) Classes presencials. 

b) Treballs individuals i en grup. 

c) Estudi personal. 

d) Tutories col·lectives i personalitzades. 

 

Cada alumne habilitarà una carpeta de pràctiques, on guardarà els treballs assenyalats a ca-

da unitat didàctica per a la seva eventual entrega al professor. 

 

 

Avaluació 

 

Criteris d’avaluació: 

 

a) Capacitat per assimilar els continguts bàsics de la matèria. 

b) Competència en la lectura de textos llatins i de la bibliografia en llengües modernes. 

c) Capacitat per l'anàlisi crítica i comparativa de les fonts litúrgiques. 

d) Participació competent a classe. 

e) Aplicació de la metodologia científica segons els criteris del Llibre d'estil de la Facultat de 

Teologia de Catalunya. 

f) Coneixement i ús adequat del vocabulari tècnic litúrgic. 

 

Tècniques d’avaluació: 

 

a) Treballs parcials encarregats durante el curs. 

c) Comentaris de textos litúrgics. 

c) Treball final. 
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