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Descripció/Justificació  
 

El dia 4 de desembre de 1963, el concili Vaticà II va aprovar la Constitució Sacrosanctum 

Concilium on hi havia les línies mestres de la reforma general de la litúrgia romana per portar el 

poble de Déu a allò que és la seva font primària en la qual han de beure els fidels l’esperit 

veritablement cristià. La litúrgia és comunicació entre Déu i el seu poble, i entre els mateixos 

fidels que participen en l’acció ritual. Cal ajudar a comprendre bé els ritus i les oracions de les 

celebracions litúrgiques: l’Eucaristia i els altres sagraments. Contribuir a aquest repte 

apassionant és la finalitat del curs. Es tracta d’introduir en el coneixement de la ciència litúrgica, 

tant en la seva dimensió teològica fonamental, com en les seves principals expressions 

celebratives (sagraments i litúrgia de les hores). 
 

 

Requisits i orientacions prèvies 
 

Cal haver cursat la Teologia fonamental i la Metodologia teològica. 

Es recomana cursar simultàniament les assignatures de Litúrgia i Sagraments. 
 

 

Objectius Específics 

 
Des de la Constitució sobre la Sagrada Litúrgia del Concili Vaticà II és comú afirmar que la 
litúrgia és el cim vers el qual tendeix l’acció de l’Església i la font d’on brolla la seva força. Cal, 
doncs, fer un estudi aprofundit de la litúrgia perquè així es veurà l’Església en oració. Es fa en 
dues parts. 

La primera, la litúrgia fonamental, analitza les dimensions bàsiques del misteri del culte cristià. 

La segona presenta la riquesa del conjunt de la litúrgia cristiana: els sagraments, els 

sagramentals, els temps litúrgics, la litúrgia de les hores… Tenint present que molts aspectes 

en relació als sagraments hauran estat estudiats en la corresponent assignatura teològica, es 

procura evitar repeticions i posar una atenció especial en altres temes no tan estudiats. 
 

 

Competències 

Competències transversals (genèriques) 

1. Coneixement del “fet religiós” i el “fet cristià” com a possibilitat d’opció de vida en els 

diversos nivells i àmbits de l’existència. Espiritualitat que se’n desprèn. 

2. Capacitat per relacionar i transferir els coneixements teòrics a situacions pràctiques. 

3. Fonamentació de la pròpia experiència de fe i la seva incidència en la realitat. 

4. Assumir valors, actituds i sensibilitats d’acord amb el missatge cristià. 

5. Sensibilitat envers la diversitat d’opinions, pràctiques i estils de vida. 

 

Competències específiques 

 

1. Coneixement crític, rigorós, actualitzat i contextualitzat de les categories teològiques 



fonamentals del missatge cristià. 

2. Capacitat de posar en diàleg, qüestionar i il·luminar la pròpia experiència de fe amb el 

contingut fonamental de la teologia cristiana. 

 

 

Continguts 

 
I.  LITÚRGIA FONAMENTAL 

1. La litúrgia en la vida de l’Església. 

1.1. Una reflexió prèvia: els conceptes litúrgia, pastoral i vida cristiana. 

1.2. Missió de Jesús; missió de l’Església. 

1.3. La litúrgia celebra el Misteri Pasqual de Jesucrist. 

2. Les realitats fonamentals de la litúrgia. 

2.1. L’assemblea. 

2.2. La pregària. 

2.3. Els signes en la celebració. 

2.4. On s’ha de celebrar? Els llocs de la celebració. 

2.5. Els objectes de la celebració. 

3. Breu història de la litúrgia. 

3.1. El concepte “litúrgia” en la història. 

3.2. El moviment litúrgic anterior al Vaticà II. 

3.3. El Concili Vaticà II. 

3.4. Presentació i estudi de la Sacrosanctum Concilium. 

  

II.  LITÚRGIA ESPECIAL 

1. La celebració dels sagraments. 

2. Els sagramentals. 

3. La santificació del temps: l’any litúrgic. 

4. La Litúrgia de les Hores. 

 

 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

 

Cada sessió setmanal s’iniciarà amb una introducció del professor (uns 30-35 minuts), la  

intervenció complementària d’un alumne (uns 20-25 minuts), al qual prèviament s’hauran indicat 

els punts a desenrotllar, i la resta de la sessió es dedicarà al diàleg entre tots els assistents, i 

l’aclariment de punts en litigi. El temps restant de cada sessió els alumnes l’aprofitaran per 

contactar amb el professor i precisar, tant la intervenció pública, com el treball personal d’anàlisi 

dels textos d’un autor patrístic, escollit amb l’aprovació del professor, i que hauran de presentar 

abans d’acabar el semestre. 

La distribució dels crèdits quedaria de la següent manera: 

Classes magistrals (25%) 

Treball dirigit de l’alumne a l’aula (15%) 

Estudi personal 30% 

Treball autònom fora de l’aula (30%). Preparació d’exercicis, exposicions, etc. 
 

 

 

 



Avaluació 
Criteris d’avaluació 
 

L’avaluació del curs acadèmic es farà computant els següents punts: qualitat de les 

intervencions en el debat (20%), vigor i precisió de l’exposició pública (30%), valor i coherència 

del treball de personal en l’anàlisi de textos (50%).  
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