


GRAU/BACCALAUREATUS EN LITÚRGIA
primer curs
Assignatures troncals (48 ECTS)
Introducció a la Latinitas (Llengua i cultura Llatina) I
Introducció a la Graecitas (Llengua i cultura Grega) I 
Bíblia i Litúrgia 
Hermenèutica dels textos bíblics a partir dels llibres 
litúrgics 
Introducció als llibres litúrgics romans des del segle IV 
a l’Edat Mitjana 
Pentateuc i llibres històrics 
Cercle dels profetes i els savis d’Israel
Salms d’Israel: oració de Crist i de l’Església 
Institucions d’Israel i festes cristianes 
Evangelis Sinòptics i Fets 
Corpus joànic
Cartes apostòliques 
Teologia de l’Antic Testament 
Teologia del Nou Testament 

Assignatures optatives (6 ECTS) 
El sacerdoci de Crist a la carta als hebreus
Hermenèutica de textos del Nou Testament

Seminaris (6 ECTS)
Relació entre Teologia dogmàtica i Teologia litúrgica
Hermenèutica de la Constitució Sacrosanctum 
Concilium

SEGON curs
Assignatures troncals (47 ECTS)
Introducció a la Latinitas (llengua i cultura llatina) II 
Introducción a la Graecitas (llengua i cultura grega) II 
Introducció als llibres litúrgics romans del Concili de 
Trento i del Concili Vaticà II 
Introducció a la teologia i al mètode teològic 
Filosofía del llenguatge, de la cultura i de la natura 
Síntesi de la relació entre Filosofia i Teologia 
Teologia fonamental. Misteri de Déu. Cristologia 
Síntesi de la relació entre Teologia i Litúrgia I 
Antropologia teològica. Escatologia. Eclesiologia 
Síntesi de la relació entre Teologia i Litúrgia II 

Assignatures optatives (15 ECTS) 
Litúrgia i pietat popular 
Ètica de la persona i teologia del cos
Estètica filosòfica i art litúrgic 
Cants de l’Ordinari, música al servei de la litúrgia i 
salmòdia de l’ofici diví 
La participació dels laics a la litúrgia i les seves 
modalitats 

Seminaris (12 ECTS)
Metodologia de la investigació bibliogràfica 
Estratègies de redacció del treball científic 
Fenomenologia de la celebració 
Psicologia de la religió 

TERCER curS
Assignatures troncals (42 ECTS)
Llengua moderna I i II 
Fonts de la tradició patrística i litúrgica dels segles I-IV 
Introducció a la litúrgia de les Hores 
Iniciació cristiana i mistagògia litúrgica 
Introducció a la teologia litúrgica de l’eucaristia
Sagraments medicinals i exèquies cristianes 
Aproximació als ministeris eclesials 
Teologia litúrgica del sagrament del matrimoni i 
ministerialitat dels esposos 
Introducció als sagramentals majors
Dret sacramental 
Introducció a la teologia litúrgica del temps 
i de l’espai celebratiu
Aspectes fonamentals de l’espiritualitat litúrgica 

Seminaris (9 ECTS) 
Església-sagrament i sagraments de l’Església 
Celebració del misteri de Crist en el culte a la Mare de 
Déu i als sants 
Lectura de L’esperit de la litúrgia de Romano Guardini 

Sistema d’avaluació del grau (12 ECTS)
Seminari de preparació de l’examen comprensiu i del 
treball de suficiència acadèmica
Examen comprensiu 
Defensa del treball de suficiència acadèmica 

TAXES DE MATRICULACIÓ
Matrícula d’un any acadèmic            1995,00€ (1876,00€ de matrícula + 119,00€ drets d’exàmen)              50,00€ (import d’un ETCS)    

HORARIS DE CLASSE
tardes, de dilluns a dijous (de 18 a 20,50h)

AULES OBERTES A ALUMNES OIENTS
L’oferta docent de l’Institut de Litúrgia s’adreça tant a alimnes ordinàris que volen obtenir graus acadèmics com a 
alumnes oients que desitgen completar la seva formació cultural o humanística

informació i matrícula per al curs 2022-2023
Període de matriculació: del 4 de juliol al 26 de setembre de 2022

www.liturgiabarcelona.com


