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Contacte
Forma’t per ser professor de
religió. A l'ISCREB oferim la
DECA tant per Educació
Infantil, Primària, Secundària
i Batxillerat.



Pla d'estudis

La Bona notícia de Jesús (El missatge
cristià), 6 ECTS.
Buscar Déu avui (Religió, cultura i
valors), 6 ECTS.
Pedagogia i didàctica de la religió a
primària, 6 ECTS.
Viure segons l'Evangeli (l'Església, els
sagraments i la moral), 6 ECTS.

L'alumne podrà matricular-se de Viure
segons l'Evangeli si abans ha aprovat La
Bona notícia de Jesús.

Al final del semestre es durà a terme una
prova de validació presencial per tal de
valorar els aprenentatges assolits durant
el semestre.

ASSIGNATURES

Presentació

La Conferència episcopal espanyola és
l’òrgan que té les competències atorgades
per establir el perfil i els requisits
necessaris per obtenir la titulació de mestre
i professor de religió. 

L’ISCREB contribueix a la formació dels
mestres i professors de religió catòlica tot
oferint els crèdits necessaris que cal
superar per a l’obtenció de la DECA, la
Declaració Eclesiàstica de Competència
Acadèmica, d’acord amb els criteris
establerts per la Conferència Episcopal
Espanyola. Amb aquesta titulació
s'acredita que es posseeixen els
coneixements i les estratègies fonamentals
que capaciten per al desenvolupament
d’aquest servei eclesial.

Requisits: és necessari tenir el títol de
Magisteri (en qualsevol especialitat).
Per a l’obtenció de la DECA caldrà
cursar 24 ECTS. 

Els destinataris prioritaris d’aquesta
oferta formativa són els mestres
d’Educació infantil i primària. Aquesta
formació també és interessant per
aquelles persones que des de l’àmbit
educatiu volen posar al dia els seus
coneixements respecte del fet cristià o
bé, aquelles altres persones que, tot i
no formar part d’aquest col•lectiu,
volen fer una aproximació al conjunt de
la fe cristiana de forma sintètica i
global.

Accès

MODALITAT D'IMPARTICIÓ:  Virtual
ECTS: 24
PREU: Taxes acadèmiques: 16€. Un
crèdit ECTS 43€

MATRÍCULA
Període de matriculacions: del 5 al 27
de setembre de 2022 mitjançant la
pàgina web:
https://matricules.iscreb.org/


