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Descripció/Justificació:  

 

L’assignatura vol fer conèixer les principals festes jueves a partir dels textos bíblics, i dels textos 

jueus de pregària: història, celebració, i teologia; i també la seva reelaboració cristològica en el Nou 

Testament. 

 

 

Requisits i orientacions prèvies: 
 

– Haver superat les assignatures de primer cicle i l’Hebreu bíblic. 

– Comprensió verbal i escrita de la llengua catalana, i escrita de la llengua anglesa. 

– Coneixement del mètode històrico-crític. 

– Coneixement dels recursos d’estudi bíblic (introduccions, diccionaris, vocabularis i concordances, 

etc.). 

 

Objectius: 

 

1. General 

– Saber interpretar un text bíblic en l’esperit en què va ser escrit, tenint en compte la unitat de la 

Sagrada Escriptura, la Tradició eclesial, i l’analogia de la fe cristiana. 

 

2. Específics 
– Prendre contacte amb els textos litúrgics jueus. 

– Saber fer una relectura cristològica dels textos litúrgics jueus. 

 

Competències: 

 

1. Competències transversals (genèriques) 

– Saber llegir i entendre un text acadèmic de nivell universitari mitjà. 

– Saber resumir i esquematitzar. 

– Saber relacionar i reflexionar. 

– Saber elaborar i expressar amb paraules pròpies. 

 

2. Competències específiques: 

– Ús bàsic de l’hebreu míxnic. 

– Ús dels recursos d’estudi bíblic (introduccions, diccionaris, vocabularis i concordances, etc.). 

– Aplicació del procediment d’anàlisi narrativa d’un text bíblic. 

– Capacitat d’elaboració d’un treball d’anàlisi i de comentari teològic d’un text bíblic i/o litúrgic. 

 

 



Continguts: 

 

1. El dissabte. 

2. La festa de lluna nova. 

3. El Cap d’any. 

4. La Pasqua. 

5. La Pentecosta. 

7. El dia de l’Expiació. 

8. Els Tabernacles. 

9. Purim. 

 

Metodologia: 

 

El professor exposarà a classe la constitució i la teologia del calendari litúrgic jueu de base bíblica. 

A continuació presentarà la teologia jueva del dissabte, a partir dels textos bíblica i dels principals 

textos litúrgics del Siddur (llibre litúrgic de pregàries), i exposarà la relectura cristològica que en fa 

el Nou Testament. 

Segons el nombre d’alumnes es distribuirà la resta de festes del programa: cada alumne presentarà 

també, si més no, una de les festes programades. 

 

 

Avaluació: 

 

1. Criteris 
– Es valorarà l’actitud presencial de l’alumne i la seva aportació al grup, així com també la seva 

exposició a classe i la completesa del dossier presentat al final. 

 

2. Activitats 

– Assistència regular a classe i participació activa en les activitats de conjunt. 

– Una exposició a classe d’una de les festes jueves.  

– Un dossier final: amb el text escrit de l’exposició a classe, i un resum de cadascuna de les 

exposicions fetes pel professor i els companys. 

 

 

Bibliografia bàsica: 

 

La Sagrada Escriptura. 

El Siddur. 

Anne Catherine Avril - Dominique de la Maisonneuve, Las fiestas judías. Documentos en torno a la 

Biblia n. 25. Ed. Verbo Divino, Estella 1996 (1ª edición). 

 
 

 


