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«LA TEOLOGIA CATÒLICA I LA SEVA PEDAGOGIA» 

 
DIRIGIT ALS MESTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL O PRIMÀRIA (24 ECTS) 

PER A L’OBTENCIÓ DE LA  

DECLARACIÓ ECLESIÀSTICA DE COMPETÈNCIA ACADÈMICA (DECA)* 

*Completeu la informació amb la que trobareu el fulletó “Professor de religió” 
 

El curs «LA TEOLOGIA CATÒLICA I LA SEVA PEDAGOGIA» és el requisit acadèmic indispensable per a 
l’obtenció del títol de la DECA en l’ensenyament de la Religió Catòlica en els nivells Infantil o Primària. 

El curs consta de 24 ECTS, distribuïts en quatre assignatures de 6 ECTS: 
 

I. RELIGIÓ, CULTURA I VALORS (6 ECTS) 

1000D 6.0 ECTS Religió, cultura i valors CURS 2021-2022 

  Prof.: Llic. Maite Muñoz La totalitat d’aquesta assignatura «Religió, cultura i valors» (6 

ECTS) s’imparteix a la URV dins dels estudis de Grau 
d’Educació Primària i Educació Infantil.  

 

II. EL MISSATGE CRISTIÀ (6 ECTS) 

1003D 6.0 ECTS El missatge cristià CURS 2021-2022 

  Prof.: Llic. Joan Àguila  
 

III. L’ESGLÉSIA, ELS SAGRAMENTS I LA MORAL (6 ECTS) 

1004D 6.0 ECTS L’Església, els sagraments i la moral CURS 2020-2021 

  Prof.: Llic. Maite Muñoz   

Sessions (Dijous): 24 de setembre; 1, 8, 15 i 29 d’octubre; 5, 12, 19 i 26 de novembre; 3, 10 i 17 de 
desembre de 2020 i 7 i 14 de gener de 2021 de les 18h. a les 21h. 
 

IV. PEDAGOGIA I DIDÀCTICA DE LA RELIGIÓ (6 ECTS) 

1008D 6.0 ECTS Pedagogia i Didàctica de la Religió CURS 2020-2021 

  Prof.: Llic. M. de l’Esperança Amill La totalitat d’aquesta assignatura «Pedagogia i Didàctica de 
la Religió» (6 ECTS) s’imparteix a la URV dins dels estudis de 
Grau d’Educació Primària i Educació Infantil.  

Sessions (dijous): 4, 11, 18 i 25 de febrer; 4, 11, 18 i 25 de març; 15, 22 i 29 d’abril; 6, 13, 20 i 27 de 
maig de 2021 de les 18h. a les 21h. 

 

NORMES INTERNES 
 

Documentació necessària (només alumnes nous) 
- 2 Fotocòpies i original DNI (o NIE, Passaport, etc.) 
- 1 Fotografia tipus carnet 
- 2 Fotocòpies i original del títol de Magisteri, Mestre/a en qualsevol de les seves especialitats 
- Formulari LOPD (Protecció de dades) 
- 2 Fotocòpies i original del certificat acadèmic dels estudis cursats (en cas de convalidacions) 
 

Convalidacions 
L’Institut podrà convalidar aquelles assignatures cursades en altres centres, mentre la seva extensió i 

contingut no sigui inferior als de l’Institut. L’alumne/a haurà de presentar la proposta de convalidació per 
escrit, juntament amb els certificats acadèmics corresponents que hauran d’incloure, a més de la qualificació, 
el nom i titulació del professor, el nombre d’hores de docència de l’assignatura i el seu programa oficial. 
 

Assistència a classe 
L’assistència a classe és obligatòria. Per a poder ser admesos als exàmens, cal que l’estudiant hagi 

seguit les lliçons amb una assistència no inferior als dos terços (66.66%) de les hores presencials previstes en 
cada disciplina. 
Un cop l’alumne/a ha superat el marge d’un terç (33.33%) d’absències de les hores presencials de l’assignatura 
perdrà l’escolaritat que no podrà recuperar en cap cas i, conseqüentment, perdrà el dret a examen. 
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Convocatòries assignatures 
 

En cada curs acadèmic hi ha dues convocatòries d’exàmens: febrer o juny i setembre. Els alumnes ordinaris 
que han complert l’escolaritat exigida per a cada matèria tenen dret a quatre convocatòries d’examen. La 
primera forma una unitat cronològica amb la docència de l’assignatura (febrer o juny). Les altres tres 
convocatòries exigiran inscripció prèvia i es realitzaran al setembre de l’any de docència (la segona), i en dues 
de les convocatòries oficials en el termini de dos anys (tercera i quarta). La tercera i quarta convocatòries, pel 
fet d’efectuar-se en un any diferent del de la docència, caldrà abonar una taxa. Esgotades les quatre 
convocatòries, l’alumne s’haurà de matricular de nou i repetir l’escolaritat. 
 

Anul·lacions de sol·licituds de matrícula 
 

Una vegada presentada la matrícula, no es poden fer modificacions d’assignatures, si no és per corregir-hi 
errors, que poden ser indicats per la secretaria del centre o per l’estudiant, sempre que el canvi es realitzi dins 
el període de matrícula ordinària. Dins el termini de deu dies hàbils, a comptar des del primer dia lectiu del 
quadrimestre, l’alumne/a pot retirar la seva sol·licitud de matriculació a una o més assignatures amb el retorn 
íntegre de les taxes acadèmiques corresponents, excepte les taxes de secretaria. No es podran fer anul·lacions 
parcials de sol·licituds de matrícula. 
 

Taxes 
 

1000D Religió, cultura i valors 162.00 € 

1003D El missatge cristià 162.00 € 

1004D L’Església, els sagraments i la moral 162.00 € 

1008D Pedagogia i didàctica de la religió 162.00 € 

Preu total en la matrícula de 12 ECTS (ASSIGNATURES DEL CURS 2020/2021) sense 
taxes ni assegurança- 

300.00 € 

 Assegurança 2.00 € 

 Taxes de secretaria per quadrimestre/curs sencer 15.00 € / 
30.00€ 

 Taxes expedició certificats tramitació títol DECA d’Educació Infantil i 
Primària  

30.00€ 

 

La formalització de la matrícula serà efectiva quan es presenti la documentació exigida i s’hagin satisfet les taxes 
acadèmiques corresponents. 
 

Període de matriculació: Del 2 al 24 de setembre de 2020 i/o del 7 al 28 de gener de 2021 (2n quadrimestre), 
de dilluns a dijous de les 17.00h. a les 20.00h.a la Secretaria de l’Institut o a www.insaf.cat. 
 

Tramitació del títol de la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica a Educació Infantil i Primària  
 

Cada alumne/a un cop finalitzat els seus estudis, contactarà amb Secretaria per iniciar els tràmits del títol 
corresponent a la Conferencia Episcopal Española (https://conferenciaepiscopal.es/comisiones/educacion-y-
cultura/): 
Documentació necessària:: 

- Fotocòpia compulsada del Títol de Magisteri o Grau equivalent (o del justificant de pagament de les taxes del títol) 
- Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic amb totes les assignatures cursades, crèdits corresponents i curs 
escolar (sol·licitar a Secretaria)* (En cas de què part o tots els 24 ECTS de les matèries de la DECA s’hagin cursat en un 
altre centre caldrà presentar també un certificat acadèmic d’aquest centre on hi apareguin les assignatures amb els 
crèdits corresponents) 
- Fotocòpia compulsada del DNI (les dues cares del DNI impreses)  
- Còpia del justificant de pagament de les taxes dels drets del títol (cal fer un ingrés de 60€ al següent compte: Banco 
Santander IBAN ES41-0049-5814-4423-1602-0709; Beneficiari: Conferencia Episcopal Española; Concepte: DECA + 
Nom i cognoms de la persona que sol·licita el títol) 
- Imprès de sol·licitud degudament complimentat (Descarregar sol·licitud)* 
- Declaració responsable degudament complimentat i signada (Descarregar declaració responsable)* 
 

Adreça d’enviament de la documentació: 
Departamento de Títulos D.E.C.A. 
Conferencia Episcopal Española 
C/ Añastro, 1 – 28033 MADRID       * www.insaf.cat (apartat “Secretaria”) 

http://www.insaf.cat/

