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Descripció/Justificació 

El primer any del Batxillerat a Litúrgia pretén iniciar l'alumne en el procés de recerca 

científica, a partir de l'hermenèutica bíblica i litúrgica dels textos pregats i proclamats 

dins de la celebració, considerant la litúrgia com a lloc privilegiat on la Paraula pren 

vida i fa present l'esdeveniment salvífic que es manifesta en l'acció sacramental, sota la 

raó formal de Paraula encarnada al programa celebratiu-ritual.  

S'analitzarà el profetisme des d'un punt de vista fenomenològic i literari, fent un 

recorregut per les vicissituds històriques a les quals la Paraula profètica aporta un sentit 

teològic i experiencial. També s'estudiarà una part dels llibres dels Escrits, el darrer gran 

conjunt de la Bíblia Hebrea. 

 
Requisits i orientacions prèvies 

 
Objectius 

Introducció per remarcar a la llum del Concili Vaticà II la importància de la Paraula de 

Déu en l’oració de l’Església que porta com a una de les conseqüències una espiritualitat 

de la Paraula proclamada i escoltada. 
 
Generals: Visió general i aprofundiment del que és un profeta, la seva relació amb Déu i 
amb la comunitat que ha d’anunciar un missatge. Descobrir punts en comú i diferències 
entre els diversos profetes de l’Antic Testament i amb el profetisme pagà de Mari.  
Específics: Estudi concret d’alguns profetes, situació històrica, comentari i 

aprofundiment d’algun text i del missatge que vol transmetre i la seva relació amb la 

litúrgia cristiana: 

-Isaïes: El Déu Sant. 

-Amós: Crida per la justícia 

-Osees: La terra promesa do esponsal/paternal de Déu. 

-Jeremies: Conversió i esperança. 

-Miquees: A Betlem naixerà el Messies. 

-Ezequiel: Deportació i nova aliança. 

-Deutero-Isaïes: La consolació i el valor redemptor del sofriment. 



-... 

 
Posteriorment hi haurà una introducció als Llibres sapiencials i l’exposició i estudi 
concret de: 
-El Llibre de la Saviesa 
-El Llibre de Job 

 
 
Competències 

Competències transversals: 

Tenir un coneixement transversal dels anomenats “profetes escriptors”: Amós, Osees, 
Isaïes i Miquees (s.VIIIaC); Sofonies, Nahum, Habacuc, Jeremies (s.VII), Ezequiel 
(s.VI) i de la literatura sapiencial: Llibre de la Saviesa i el Llibre de Job. 

Competències específiques: 

Tenir un coneixement específic d’una quants textos profètics i de la literatura sapiencial 
que són proclamats en diferents àmbits litúrgics i sacramentals. 

 
 
Continguts 

De cada profeta s’exposarà el seu context històric, quina és la seva activitat profètica, 
estructura i visió global del seu Llibre i finalment estudi d’un text concret amb el seu 
comentari i quin és el missatge profètic. 

Posteriorment s’exposarà una introducció als Llibres Sapiencials i en concret l’estudi de 
la estructura, missatge global i d’un text concret del Llibre de la Saviesa i de Job.  

 

 
 
Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

Amb esquemes projectats a la pantalla de l’aula. Primer hi haurà una exposició global 

del profetisme per després aprofundir en alguns del profetes dins del seu context vital i 

amb la lectura de textos i el seu comentari descobrir la Paraula que el profeta vol 

comunicar en nom de Déu. Segon moment descripció dels Llibres Sapiencials a nivell 

global i aprofundiment en el Llibre de la Saviesa i el de Job. 

 
Avaluació 

Criteris d’avaluació: Participació activa a la sessió.   

Tècniques d’avaluació: Fer un treball d’aprofundiment d’un text comentat. 
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