Data: 23.05.14

Circular núm. 3

Ensenyament: Federació Catalana de Judo i D.A.

Sondeig Interessats Curs de Titulació

TÈCNIC/A D’ESPORT EN:
Aikido, Jiu-Jitsu, Kendo, Nihon-Tai-Jitsu i Wu-Shu
(Nivell I, Període Transitori)
El Departament d’Ensenyament de la Federació Catalana de Judo i D.A
té la voluntat d’organitzar conjuntament amb l’Escola Catalana de l’Esport, el
curs de titulació de nivell I de: Aikido, Jiu-Jitsu, Kendo, Nihon-Tai-Jitsu i WuShu en període transitori.

“Dates aproximades” i característiques del curs:
- Nombre d’hores lectives del Bloc Comú: 80 hores
- Nombre d’hores lectives del Bloc Específic: 65 hores
- Període de Pràctiques: 150 hores
•

Bloc Comú: L’alumne podrà realitzar aquest bloc en: l’Escola
Catalana de l’Esport que oferirà diferents dates i horaris, i l’alumne
que ho desitgi també podrà realitzar aquest bloc en qualsevol
centre públic o privat que l’ofereixi. Haurà d’ésser en la modalitat
LOE no la de LOGSE.

•

Bloc Específic: 6 caps de setmana (en horari de dissabte mati i
tarda i diumenge matí) repartits en els mesos d’octubre i
novembre de 2014.

•

Preu aproximat: El preu del curs estarà al voltant dels 500 €
(inclou: Bloc Comú, Bloc Específic i Període de Pràctiques).
Aquest preu pot tenir una petita variació que dependrà de la
subvenció, lloguer d’instal·lacions, nombre d’alumnes inscrits, i
altres factors.

•

Requisits d’inscripció:
- L’edat mínima és haver complert 16 anys en el moment de la
inscripció al curs.
- Acreditar que s’està en possessió del títol d’educació secundària
obligatòria (o equivalent o superior a efectes acadèmics) o bé,
document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles
formatius de grau mitjà o de grau superior.
- Acreditar estar en possessió del Cinturó negre 1r Dan de la
disciplina en qüestió.
- Estar en possessió de la llicència federativa actualitzada de la
Disciplina Associada per la que es vol realitzar el curs.

Un cop concretats tots els detalls amb les diferents entitats, instal·lacions,
professorat, etc. S’enviarà la circular del curs amb tota la informació detallada
(Inscripció, llocs de celebració, preus i forma de pagament, requisits del
participants, horaris, etc.).

INTERESSATS

Omplir el formulari adjunt i fer-lo arribar a la Federació
Catalana de Judo i D.A. abans del 16 de juny de 2014.
“El nombre mínim d’alumnes per la realització del curs, per
Disciplina Associada, és de 10 i el màxim és de 35.
En el cas que una disciplina no arribés al nombre mínim
d’alumnes per la realització del curs, la Federació Catalana de Judo i
D.A., els hi donarà als interessats els permisos adients per a la
assistència a un curs en una altra autonomia.”

Fermín Parra
President

Albert Pujol
Dept. d’Ensenyament

Formulari:

CURS DE TITULACIÓ DE NIVELL I
DISCIPLINES ASSOCIADES (D.A.)
Període Transitori

El/La sotasignant està interessat en el curs de titulació de nivell I de la
disciplina de:
Aikido
Jiu-Jitsu
Kendo
Nihon Tai Jitsu
Wushu

Cognoms: ______________________________________________________

Nom: __________________________________________________________

Correu electrònic: _________________________________________________

Telèfon de contacte: ______________________________________________

Club: ___________________________________________________________

Signatura

