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En què consisteix?

El Diploma Universitari pretén dotar l’estudiant dels coneixements i les 
competències necessaris per optar a la Declaració Eclesiàstica de 
Competència Acadèmica (DECA), un dels requisits exigits per exercir de 
professor de religió catòlica.

Per obtenir la DECA s’han d’haver cursat 24 crèdits, 21 dels quals són 
d’aquest títol propi i els 3 restants s’obtenen cursant l’assignatura optativa 
Didàctica de la Religió Catòlica corresponent als estudis de mestre.

A qui s’adreça?

El Diploma Universitari complet s’adreça a estudiants del grau d’Educació 
Primària i el grau d’Educació Infantil (que tenen opció a sol·licitar la 
DECA), mestres i altres persones interessades en la matèria (per a 
formació general).

Més informació:
formacio@fueib.org

Tel.: 971 25 96 96

http://www.fueib.es/curs/teologiacatolica
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Quines sortides professionals tindré?

La docència de l’assignatura de Religió als centres d’educació primària.
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Quines competències adquiriràs?

Competències bàsiques: 
1. Conèixer amb profunditat els continguts essencials de la fe cristiana.
2. Ser capaç de relacionar els fonaments de la fe cristiana amb els d’altres 
religions.
3. Conèixer l’estructura de la Bíblia i els gèneres, estils i contextos històrics 
dels llibres que la formen.
4. Ser capaç d’analitzar la relació entre creença i praxi.

Competències específiques: 
1. Comprendre la relació entre fe cristiana i comunitat eclesial.
2. Comprendre el significat dels sagraments.
3. Conèixer el currículum de religió catòlica de l’etapa d’educació infantil i 
d’educació primària.
4. Ser capaç de relacionar el currículum de religió catòlica d’educació 
infantil i d’educació primària amb els d’altres àrees curriculars d’aquestes 
etapes educatives.
5. Conèixer i aplicar les metodologies didàctiques més adients per a 
l’aprenentatge de continguts teològics a les etapes d’educació infantil i 
d’educació primària.

Competències tranversals:
1. Capacitat d’anàlisi de l’actualitat educativa lligada amb la fe cristiana.

Titulacions

- Diploma Universitari de Teologia Catòlica i la seva Pedagogia. Títol 
propi de la UIB (21 crèdits). Per a persones amb accés a la universitat.
- Diploma de Cultura, Valors i Didàctica de la Religió Catòlica a l'Escola. 
Títol propi de la UIB (9 ECTS). Per a persones sense accés a la universitat.
- Diploma de Missatge Cristià, Església, Sagraments i Moral Catòlica. 
Títol propi de la UIB (12 ECTS). Per a persones sense accés a la universitat.

Més informació:
formacio@fueib.org

Tel.: 971 25 96 96

http://www.fueib.es/curs/teologiacatolica
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Més informació:
formacio@fueib.org

Tel.: 971 25 96 96

http://www.fueib.es/curs/teologiacatolica

 

MÒDUL I. Missatge cristià, Església, sagraments i moral 
catòlica (12 ECTS)
1.1. El missatge cristià

 1.   La Revelació

 2.   La Bíblia

 3.   El Déu de la Trinitat     

 4.   Jesucrist, revelació plena de Déu

 5.   L’Esperit Sant

 6.   L’escatologia cristiana

1.2. L’Església, els sagraments i la moral

 1.   L’Església

  1.1.   Fonamentació i fundació de l’Església en Jesucrist

  1.2.   Sagrament, comunió, poble de Déu, cos místic

  1.3.   Formes de vida

  1.4.   Sagrament universal de salvació

  1.5.   Maria: Mare de l’Església i model de deixeble

 2.  Els sagraments

    2.1.   Els sagraments i el culte

     2.2. Els sagraments i la iniciació cristiana: baptisme, 
confirmació i eucaristia

  2.3. Els sagraments de curació: el sagrament de la 
reconciliació i la unció dels malalts

  2.4.  Els sagraments al servei de la comunitat: el ministeri 
apostòlic i el matrimoni

 3.  La moral

  3.1.   Fonamentació bíblica de l’ètica cristiana

  3.2.   L’acte moral i la formació de la consciència

  3.3.   L’educació moral i la formació de la personalitat

  3.4.   Els criteris morals
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Més informació:
formacio@fueib.org

Tel.: 971 25 96 96

http://www.fueib.es/curs/teologiacatolica
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MÒDUL II. Cultura, valors i didàctica de la religió catòlica a 
l’escola (9 ECTS)
 2.1.  Religió, cultura i valors

  1. Fenomenologia de les religions: l’especificitat del 
cristianisme

  2.  El fet cristià en la història i en l’estructura de l’ésser 
humà

  3.   El fet religiós cristià i els valors ètics/morals

  4.   Cristianisme i patrimoni

  5.   La religió i l’art sagrat

 2.2.  Pedagogia i didàctica de la religió a l’escola

  1.   Naturalesa de la pedagogia religiosa

  2.   Justificació i naturalesa de l’ensenyament religiós 
escolar (ERE)

  3.   L’alumne i el seu ambient, condicionants de l’ERE

  4.   El contingut de la fe

  5.   Característiques del professor de l’ERE

  6.   El currículum de l’ERE

  7.   La unitat didàctica de l’ERE

Professorat

César Murillo Rademacher. Professor associat de l’àrea de coneixement 
de Teoria i Historia de l’Educació. Departament de Pedagogia i 
Didàctiques Específiques.

Antoni Dols Salas. Professor assignat pel Bisbat de Mallorca. Llicenciat 
en Ciències Eclesiàstiques per la Facultat de Teologia Catòlica de 
Catalunya. Doctor en Teologia Sistèmica.
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Avaluació

- Un examen final.
- Els treballs presentats per l’alumne i la seva qualitat.
- Participació de l’alumne a les activitats proposades a l’assignatura, dins i 
fora de la classe.

Dades específiques

Direcció del curs:
Gabriel Amengual Coll. Professor emèrit de l’àrea de coneixement 
de Filosofia. Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB.

Bernat Sureda. Catedràtic d’Universitat de l’àrea de coneixement de 
Teoria i Historia de l’Educació. Departament de Pedagogia i 
Didàctiques Específiques.

Nombre de places: 50 màxim.

Modalitat:
Presencial a Mallorca i per videoconferència a Menorca i Eivissa.

Durada:
21 ECTS (210 hores són presencials).

Dates i horaris:
D’octubre a juny. Els divendres de 15.30 a 19.30 hores.

Lloc de realització:
Aula de videoconferència. Campus universitari i seus de Menorca i 
Eivissa.

Termini de matrícula:
Fins al dia de l’inici del curs.

Preu i terminis:
Curs complet: 700 euros.
El pagament es pot fraccionar en 2 terminis: 400 euros en el 
moment de formalitzar la matrícula i 300 euros a l’inici del segon 
any acadèmic.
Diploma de 12 crèdits: 420 euros. 
Diploma de 9 crèdits: 315 euros.
Únicament es retornarà l’import de la matrícula en cas de no 
admissió de l’alumne o no realització del curs.

Més informació:
formacio@fueib.org

Tel.: 971 25 96 96

http://www.fueib.es/curs/teologiacatolica
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Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de col·locació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria 
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en 
el camí.

Wi-Fi i aules d’informàtica

Biblioteques

Instal·lacions Esportives

Residència d’Estudiants

Associacions d’estudiants

Servei mèdic i de farmàcia

Llibreria

Servei de reprografia

Servei de restauració i cafeteries

Programa Alumni 

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Un Campus ple d’oportunitats!


