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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.  

Es pretén transmetre un coneixement general sobre les principals institucions i festes 

jueves emmarcades dins del seu context històrico-geogràfic i cultural bíblic des d'una 

perspectiva diacrònica i sincrònica. Naturalment s'aprofundirà en les institucions i festes 

des del seu caràcter litúrgic. 

 
Requisits i orientacions prèvies 

1. Identificar almenys mínimament la Bíblia com a conjunt de llibres significatius per a 

la fe cristiana.  

2. Conèixer mínimament els llibres de l’AT com els grans relats transversals i les 

institucions d´un poble són les formes de vida social. 

3.  Igualment saber cercar perícopes a l’AT i identificar les festes d'Israel i la seva 

significació profètica  
 
Objectius 

Generals: 

Es tracta d’iniciar l’alumne a les institucions i festes del poble d’Israel que són, per això 
mateix, íntimament lligades no només al lloc on habita, sinó també a la seva història. 

Específics: 

1. Comprendre les institucions i festes com a element i una expressió de la civilització 
d'un poble. 

2. Tenir en compte tots els vestigis del passat. En primer lloc, els textos, que són sempre 
més explícits, però també els monuments, fins i tot les més humils restes del treball 
humà, tot allò que permeti reconstruir les condicions i el quadre de vida d'aquest poble. 
 



Competències 

Competències transversals (genèriques) 
1. Comprensió lectora crítica del text veterotestamentari 
2. Capacitat de recerca en els instruments bàsics d’investigació científico-bíblica. 
3. Interacció grupal. 
 
Competències específiques: 
1. Reconeixement notable de les principals paraules del hebreu bíblic que després 
serveixen per construir un discurs teològic. 
2. Capacitat de reconstruir el context històrico-polític de l’antic orient pròxim 
3. Aplicació d’aquest context al text en qüestió. 
4. Identificació del gènere literari i les seves conseqüències en grau incipient. 

 
Continguts 

INTRODUCCIÓ 

I. INSTITUCIONS 

1. Institucions familiars 

2. Institucions civils 

3. Institucions religioses 

II. FESTES 

1. El sabbat 

2. Les festes antigues d’Israel 

2.1. Pasqua  

2.2. La festa de les setmanes 

2.3. La festa dels tabernacles 

2.4. Una festa d'any nou 

2.5. Una festa de l'entronització de Yahveh 

3. Les festes posteriors 

3.1. El dia de l’expiació 

3.2. La festa de la hanukkah 

3.3. La festa dels purîm 

 

Conclusions 

 



Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

1. L’assignatura s’impartirà estil seminari. Cada classe tractarà un tema que caldrà 

preparar amb antelació. 

2. Presencialitat que inclou tant exposició magistral com la participació activa de 

l’alumnat durant la mateixa. 

3. Elaboració de treballs especialitzats, segons els blocs, de manera que permeten 

canalitzar i orientar l’estudi i el treball personal. 

4. Tutories personalitzades que permeten una interacció professor—alumne que permet 

un contacte formatiu personalitzat, atenent al procés individual de cada alumne. 
 
Avaluació 

Criteris d’avaluació: 

a) Instruments d’objectivació del procés formatiu: examen i treballs. 

b) Control de la presencialitat i la participació activa i interactiva. 

c) Valorització personalitzada de l’interès i progrés de cada alumne. 

Tècniques d’avaluació: 

a) Examen final complexiu de tota la matèria (45%) 

b) Treballs especialitzats (35%) 

c) Presencialitat i tutories (10%) 
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