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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.  

L’hermenèutica és la ciència i art de la interpretació de discursos. En el cas de la 

interpretació bíblica, es prestarà una atenció especial al rol de les pressuposicions de 

l'intèrpret, la teologia bíblica i sistemàtica, la interpretació correcta dels diferents 

gèneres bíblics, el significat del text antic i la seva aplicació actual i els reptes per a la 

interpretació bíblica al segle XXI. 

 
Requisits i orientacions prèvies 

▪ Nocions de Sagrada Escriptura 

▪ Coneixement de la estructura celebrativa d’una eucaristia 

▪ Coneixement dels diferents llibres litúrgics; 

▪ Coneixement de la estructura i organització del any litúrgic; 
 
Objectius 

Generals: 

▪ Iniciar a la comprensió dels textos bíblics continguts en els llibres litúrgics; 

▪ Aprendre a llegir els textos bíblics proclamats en les celebracions i segons el seu 
context; 

▪ Familiaritzar-se  amb els [principals] llibres litúrgics. 

Específics: 

▪ Conèixer els criteris de selecció dels textos bíblics en les celebracions litúrgiques; 

▪ Capacitar per entendre i saber interpretar un text bíblic en el àmbit d’una celebració; 



▪ Conèixer els llibres litúrgics amb la seva estructura. 
 
 
Competències 

Competències transversals: 

▪ Capacitat d'anàlisi i de síntesi: comprendre i estructurar degudament els 
coneixements adquirits, seleccionant els elements més significatius; 

▪ Capacitat d'organització i de planificació; 

▪ Capacitat de comunicació oral i escrita. 

▪ Aplicació de la metodologia de recerca en vigor a l'ILF 

Competències específiques: 

▪ Capacitat de selecció i d’anàlisi d’un text bíblic per a una celebració litúrgica; 

▪ Coneixement de la estructura del any litúrgic; 

▪ Situació temàtica d’un text bíblic en el marc d’una celebració 

▪ Integració de les relacions lex orandi, lex credendi i lex vivendi dins de l’ars 
celebrandi eclesial. 

 
Continguts 

Part 1: El “Ordo lectionum missae” 

1. Estudi i presentació  

Part 2: L’ars celebrandi. 

1- La estructura dels llibres litúrgics;  

2- La celebració de la Historia salutis a partir dels textos bíblics dels llibres litúrgics;  

3- El leccionari dels llibres litúrgics: claus i criteris de selecció; 

4- El leccionari i temps litúrgic. 

Part 3 : L’ars praedicandi  

1- Directori homilètic. 

 
Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

▪ Presentació magisterial dels continguts de l’assignatura; 

▪ Lectura i anàlisi d’articles en relació amb els continguts de l’assignatura; 

▪ Realització d’activitats de comprensió per el alumnat; 

 
Avaluació 

Criteris d’avaluació: 

▪ Assistència a classe, tutories i trobades presencials (es valorarà positivament); 

▪ Enviar els treballs requerits dins dels terminis estipulats; 

▪ Bona comprensió dels continguts estudiats; 



▪ Ús de fonts i referències a l'hora de fonamentar les respostes; 

▪ Ús del llenguatge apropiat i correcció en l’ús de la citació bíblica. 

Tècniques d’avaluació: 

▪ Exercicis sobre continguts i activitats d'autoavaluació; 

▪ Avaluació escrita o oral. 
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