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GUIA DOCENT DE L’ASSIGNATURA 

 

Titulació acadèmica Batxillerat / Grau en Litúrgia 

Assignatura BL1005 Introducció als llibres litúrgics romans des del segle 

IV a l’Edat Mitjana 

Any 2022-2023  Curs 1er Valor lectiu 4 ECTS 

Període lectiu Segon semestre Hores setmanals 2 Àrea Troncal 

Professor/a Dr. Gabriel Seguí Trobat Llengua Català  

 

Descripció/Justificació 

 

Aquesta introducció abraça des dels primers testimonis de la litúrgia romana a 

l'Antiguitat fins a la diversificació litúrgica local a l'Edat Mitjana dins de l'àmplia 

tradició romana, i la seva progressiva extensió fora dels confins de l'Urbs. 

 

Requisits i orientacions prèvies 

 

Un coneixement pràctic bàsic de la litúrgia romana. 

 

Objectius 

 

General: 

 

Identificar, valorar la importància i conèixer l'ús dels distints llibres litúrgics. 

 

Específic: 

 

Conèixer la tradició en què s'insereix i per la qual s'explica l'actual praxi celebrativa de 

la litúrgia romana. 

 

Competències 

 

Competències transversals (genèriques) 

 

a) El coneixement de l'evolució tipològica dels llibres litúrgics de les distintes litúrgies 

cristianes. 

b) El descobriment de l'evolució teològica i ritual de la litúrgia romana. 

 

Competències específiques: 

 

a) L'aproximació als textos considerats com a fonts primordials de la litúrgia romana. 

b) El coneixement directe de les fonts de la litúrgia romana. 
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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 
 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

 

Metodologia d’ensenyament 

 

a) El professor presentarà els continguts bàsics del programa. 

b) Els alumnes prepararan les classes teòriques mitjançant la lectura personal de la 

bibliografia indicada. 

 

Metodologia d'aprenentatge: 

 

a) Classes presencials. 

b) Treballs individuals i en grup. 

c) Estudi personal. 

d) Tutories col·lectives i personalitzades. 
 

Avaluació 

 

Criteris d’avaluació: 

 

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

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

c) Participació competent a classe. 

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

Facultat de Teologia de Catalunya. 

e) Coneixement i ús adequat del vocabulari tècnic litúrgic. 

 

Tècniques d’avaluació: 

 

Elaboració d'una síntesi personal de l'assignatura. 
 

Bibliografia bàsica 

 

Gabriel SEGUÍ TROBAT, Iniciación a las fuentes de la liturgia romana. Los libros 

litúrgicos romanos anteriores al concilio de Trento, Cuadernos Phase 222, Centre de 

Pastoral Litúrgica, Barcelona 2014.  

Casian FOLSOM, I libri liturgici romani, en A. J. CHUPUNGCO (dir.), Scientia liturgica, 

Vol. I. Casale Monferrato 1998, 263-330.  

I. SCICOLONE-Pedro FARNÉS, Libros litúrgicos, en Domenico SARTORE-Achille M. 

TRIACCA-Juan M. CANALS (dirs.), Nuevo diccionario de liturgia, Ediciones Paulinas, 

Madrid 1989, 1127-1144.  
 

 

 


