DELEGAC[Ó DIOCESANA
D'ENSENYAMENT
BISBAT DE LLEIDA
C/Acadèmia, 17
25002-Lleida

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER SOL·LICITAR EL TÍTOL DE LA DECA

Curs 2018-2019

TOT ORIGINAL, i si és FOTOCÒPIA, els documents han de ser COMPULSATS
-

Fitxa de DADES PERSONALS degudament complimentada (recollir al Bisbat o a l’IREL)

-

2 Fotocòpies DNI
2

-

fotografies tamany carnet (enganxar-les al foli de dades personals ; poden ser fotocòpia)
PARTIDA DE BATEIG ORIGINAL (no de naixement) LEGALITZADA

-

EXPEDIENT d'estudis de les assignatures cursades UdL (certificat d'estudis) original o compulsat

-

Fotocòpia del DIPÒSIT del TÍTOL - original o compulsada-

-

Fotocòpia del TÍTOL de MAGISTERI o de la CARRERA feta,- compulsada-

-

Certificat del NIVELL C ó D de Català (es demana a l'Institut) - original o compulsat-

-

Certificat de Crèdits de l'IREL dels BLOCS del Curriculum DECA -originals o compulsats

-

Ingrés de 85€ al compte: BBVA ES16-0182-3401-3702-01719079 (45€ per família nombrosa)
Si és família nombrosa, fotocòpia del llibre família o tarja.

-

Resguard Bancari en concepte del dipòsit títol DECA: 85€ (Una de les còpies és per a tu).

-

Certificat negatiu del registre de delictes sexuals

-

Declaració BISBAT (compromís) (demanar al Bisbat)

Presentar la DOCUMENTACIÓ a la porteria del Bisbat on us donaran el resguard, al matí de 10 a 13h de dilluns a divendres /
O bé, els dimarts (no festius) de 16,30 a 17,30h a la Delegació del C/ Acadèmia, 17 — 25002-Lleida.
Per ser inclosos en les llistes de la Delegaci6 Diocesana, cal adjuntar un Currículum actual i expresar per escrit les
motivacions perquè vols exercir de mestre de religió.
Tan bon punt que Madrid, CEE de Títols, ens remeti els Diplomes de la DECA, ens posarem en contacte amb vosaltres perca
què passeu a recollir-ho (vosaltres o la persona que designeu; NO es pot enviar per correu postal) a la Delegaci6: C/
Acadèmia, 17 dimarts de 16,30 a 17,30
Delegació Diocesana d’Ensenyament de Lleida

FITXA DE DADES PERSONALS DELEGACIÓ DIOCESANA D'ENSENYAMENT DE LLEIDA

NOM:

FOTO

COGNOMS:
DNI- NIF (poseu la lletra final):
DATA 1 LLOC DE NAIXEMENT:
FAMILIA NOMBROSA:

Si

o

ADREÇA:
CP:

POBLACIÓ:

TELÈFONS: fixe
CORREU ELECTRÒNIC:
TÍTOL/S PROFESSIONALS OBTINGUTS:

mòbil:

FOTO

