CURS DE TÈCNIC/A D’ESPORT EN JUDO
(Nivell III, Període Transitori)
Escola Catalana de l’Esport 2015
L’Escola Català de l’Esport conjuntament amb la Federació Catalana de
Judo i D. A. ha signat un conveni de col·laboració per desenvolupar la formació
de tècnics d’esport en la modalitat de Judo a Catalunya.
L’Escola Catalana de l’Esport, del Consell Català de l’Esport, de la
Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de Judo i D. A. convoquen el
curs de tècnics i tècniques d’esport en la modalitat de Judo en el, bloc comú, el
bloc específic i el període de pràctiques nivell II, en el període transitori que es
durà a terme d' acord amb la Resolució del secretari general de l'EsportPresident del Consell Català de l'Esport 7 de febrer de 2013, atès que
l’esmentada Ordre EDU/3186/2010, modificada per l’Ordre EDU/581/2011, de
07 de març, en la seva disposició transitòria primera, manté la vigència de
l’Ordre ECD/3310/2002, de 16 de desembre, per als supòsits contemplats en la
citada disposició transitòria, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els
requisits generals i els efectes de les formacions en matèria esportiva, a què es
refereix disposició transitòria tercera del Reial Decret 1363/2007, de 24
d’octubre, i que estableix en l'article tercer, apartat primer punt u, que els
òrgans competents de les comunitats autònomes poden promoure les activitats
de formació, objecte de l’Ordre, d’acord amb les competències que els
corresponen en matèria d’esports, tant pels seus estatuts d’autonomia com per
la legislació esportiva.
NOTA MOLT IMPORTANT

El Període Transitori de Judo restarà extingit al final de l’any 2015,
a causa d’haver entrat en els “ensenyaments oficials de Règim Especial”
de la Generalitat de Catalunya.
Tots els interessats que tinguin els requisits per poder realitzar el curs en
Període Transitori que ho aprofitin, per què en cas contrari, si ho han de
fer en ensenyaments de Règim Especial la càrrega lectiva augmenta de
forma significativa, i en conseqüència s’allarga la durada del curs en
aquesta modalitat.

REQUISITS DELS PARTICIPANTS
REQUISITS GENERALS i DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:
Cas A - Persones que disposin del Certificat de Nivell II de Judo en
Període Transitori:
a) 1 fotografia de carnet
b) Fotocòpia compulsada del certificat de superació del Nivell II de Judo en
Període Transitori amb reconeixement oficial, cursat a qualsevol Comunitat
Autònoma.
c) Fotocòpia compulsada del títol de Batxillerat o equivalent a efectes
acadèmics.
d) Fotocòpia compulsada del DNI.
e) Fotocòpia compulsada de la llicència federativa en curs.
f) Acreditar disposar del mèrit esportiu Cinturó Negre 3er DAN de la modalitat
de Judo.

Cas B - Formacions federatives de Judo anteriors al 1999:
Segons la Disposición adicional primera de la Orden ECD 3310/2002.”
Incorporación a estas formaciones acreditando formaciones anteriores”.
Apartado dos, punto b. :
g) Acreditar la formació federativa esmentada.
h) Fotocòpia compulsada del títol de Batxillerat o equivalent a efectes
acadèmics.
i) Fotocòpia compulsada del DNI.
j) Fotocòpia compulsada de la llicència federativa en curs.
k) Acreditar disposar del mèrit esportiu Cinturó Negre 3er DAN de la modalitat
de Judo.
l) Acreditar haver actuat com entrenador federat més de dos temporades
esportives(*). En cas de no reunir aquesta experiència com entrenador
esmentada, requerirà la superació d’una “prova de conjunt” aprovada per
l’òrgan competent en matèria esportiva de la Comunitat Autònoma

Cas C - Persones que disposin formació merament federativa en Judo,
compresa entre el 15 de juliol del 1999 i el 30 de desembre del 2002:
Atenent a la Disposición adicional segona. “Incorporación a estas
formaciones acreditando formacions meramente federativas desarrolladas hasta
la entrada en vigor de la Orde de 05 de Julio de 1999 i la Orden ECD/3310/2002,
de 16 de diciembre”, podran obtenir els efectes de correspondència formativa,
aquells que hagin superat les formacions federatives equivalents al Nivell II:
m) Acreditar la formació federativa esmentada.
n) Fotocòpia compulsada del títol de Batxillerat o equivalent a efectes
acadèmics.
o) Fotocòpia compulsada del DNI.
p) Fotocòpia compulsada de la llicència federativa en curs.
q) Acreditar disposar del mèrit esportiu Cinturó Negre 3er DAN de la modalitat
de Judo.
r) Acreditar haver actuat com entrenador federat més de dos temporades
esportives(*). En cas de no reunir aquesta experiència com entrenador
esmentada, requerirà la superació d’una “prova de conjunt” aprovada per
l’òrgan competent en matèria esportiva de la Comunitat Autònoma.
(*). Aquest certificat el lliurarà en cada cas la Federació Catalana o en el seu
cas la autonòmica corresponent.

CALENDARI
L’organització del curs de titulació de 3r nivell de Judo en Període
Transitori serà de la forma següent:

BLOC ESPECÍFIC
La carrega lectiva de les assignatures especifiques és de 300 hores (30
crèdits).
Les assignatures específiques es realitzaran de forma intensiva en
l’última quinzena del mes de juliol de 2015 i en set caps de setmana repartits
en els mesos de setembre, octubre i novembre de 2015 de forma presencial.
La resta de la càrrega lectiva es realitzarà de forma semipresencial, com a
treball autònom, treball en grup, etc.. Els professor de cada assignatura
determinaran el primer dia del curs la metodologia, avaluació, etc. del format
presencial i semipresencial.

Dates del Bloc Específic
Del 20 de juliol de 2015 al 09 de gener de 2016.
Presencial:
20 al 31 de juliol.
19-20, i 26-27 de setembre.
03-04, 17-18 i 24-25 d’octubre.
07-08, i 14-15 de novembre.
Semipresencial:
28 al 30 de setembre.
01 al 02, 05 al 09, 19 al 23 i 26 al 30 d’octubre.
02 al 06, 09 al 13, 16 al 20, 23 al 27 i 30 de novembre.
01 al 04 de desembre.

Horari del Bloc Específic
Presencial:
-Mes de juliol:
De dilluns a divendres: de 09.00 a 13.30 h. i de 15:00 a 19:30 h
Dissabtes: de 09.00 a 13.30 h.
-Mesos de setembre, octubre i novembre:
Dissabtes: de 09.00 a 13.30 h. i de 15:00 a 19:30 h.
Diumenges: de 09.00 a 13.30 h.
Semipresencial:
De dilluns a divendres: de 16:00 a 19:30 h.

Avaluació
Convocatòria ordinària: 12 de desembre de 2015.
Convocatòria extraordinària: 9 de gener de 2016.

Llocs de realització
(El dia de la presentació del curs es definiran les seus per a cada
assignatura)
•

Aula de la FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO i D.A.
C/ Saragossa, 7 2ª planta. 08214 Badia del Vallès.
• Aules de l’ESCOLA CATALANA DE L’ESPORT
C/ Sant Mateu, 27-37 08950 Esplugues de Llobregat
• Gimnàs de les Instal·lacions annexes al CONSELL CATALÀ DE
L’ESPORT (antic INEF).
C/ Sant Mateu, 27-37 08950 Esplugues de Llobregat

BLOC COMÚ
Les assignatures comunes es realitzaran en quatre jornades entre els
mesos d’abril i maig de 2015. Entenent com una jornada el dissabte pel matí i
per la tarda i el diumenge al matí.
Aquestes quatre jornades es realitzaran de forma presencial i
corresponen a una càrrega lectiva de 50 hores (5 crèdits). La resta de càrrega
lectiva (50 hores) és cursarà de forma semipresencial, com a treball autònom,
treball en grup, etc.. L’Escola Catalana de l’Esport determinarà el primer dia del
curs la metodologia, avaluació, etc. del format presencial i semipresencial.
Hi haurà un dissabte al matí per realitzar l’avaluació, a banda de les
quatre sessions programades de classes.

Dates del Bloc Comú
Del 06 de juny al 03 de juliol de 2015
Presencial:
06-07, 13-14, 20-21 i 27-28 de juny.
Semipresencial:
11-12-18-19-25-26 de Juny.
02-03 de Juliol.

Horari del Bloc Comú
Presencial:
Dissabtes: de 09.00 a 13.30 h. i de 16:00 a 20:30 h.
Diumenges: de 09.00 a 13.30 h.
Semipresencial:
Dijous i Divendres: de 09:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00.

Avaluació:
Convocatòria ordinària: 04 de juliol de 2015 de 09:00 h a 13:45 h.
Convocatòria extraordinària: 18 de juliol de 2015 09:00 h a 13:45 h.

Lloc de realització
•

Aules de l’ESCOLA CATALANA DE L’ESPORT
C/ Sant Mateu, 27-37 08950 Esplugues de Llobregat

PERÍODE DE PRÀCTIQUES
El període de pràctiques és de 200 hores. Es realitzarà en finalitzar el
període lectiu sempre i quan es compleixin els següents requisits:
•

Que l’alumnat hagi superat la totalitat dels continguts del Bloc
Específic i que l’alumnat hagi superat la totalitat dels continguts del
Bloc Comú o com a mínim hi estigui matriculat.

Les dates previstes del període de pràctiques seran del 21 de desembre del
2015 al 21 de desembre de 2016.
Un cop finalitzat s’haurà de lliurar el dossier de pràctiques i la memòria
com a màxim el 30 de desembre de 2016 (en cas de no presentar-ho,
l’alumne serà NO APTE del Període de Pràctiques).

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
INSCRIPCIONS:
Els tríptic informatiu i l’imprès d’inscripció restarà a disposició dels
interessats a la web de la federació: www.fedecatjudo.cat

NOMBRE DE PLACES:
El mínim serà de 10 i el màxim de 30 alumnes.
(La Federació Catalana de Judo i l’Escola Catalana de l’Esport es reserven el
dret d’anul·lar el curs en cas de no arribar al mínim d’alumnes establert).

TERMINIS D’INSCRIPCIÓ:
Tots els interessats en realitzar el curs hauran de fer una preinscripció
obligatòria. Aquesta consistirà en aportar la documentació necessària per a
la realització del curs, el full d’inscripció complimentat i un dipòsit a compte
de 207,50 €.
La preinscripció s’haurà de realitzar abans del 18 d’abril de 2015.

IMPORTS A PAGAR:
El preu del curs és de 1107,50 €. Que corresponen als següents
conceptes:
• Bloc comú: 170 €
• Bloc específic + Varis: 887,50 €
• Període de practiques: 50, €
El pagament del curs (els 900 € restants) s’haurà de realitzar abans del
06 de juny de 2015. Qui ho desitgi, el podrà fraccionar en dos terminis de
450 €.:
• 1r termini: abans del 06 de juny de 2015.
• 2n termini: abans del 06 de juliol de 2015.
Tots els pagaments s’hauran d’efectuar mitjançant ingrés al número de
compte de la Federació Catalana de Judo i D.A., fent constar el concepte
ingressat i enviant posteriorment comunicat a la federació de l’ingrés.
Banco Santander: CC: 0049-4709-44-2316028556
IBAN: ES07 0049 4709 4423 1602 8556

IMPORTANT:
Tots els alumnes matriculats i admesos al curs, hauran de tenir un
correu electrònic operatiu.

INFORMACIÓ:
Per a més informació, us podeu adreçar a:
FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO i D.A. (Preguntar a Emi, administrativa
de la federació)
C/. SARAGOSSA, 7
08214 BADIA DEL VALLÈS
T. 93 747 97 57 - Fax 93 747 97 58
email: emi@fedecatjudo.cat

Fermín Parra
President

Albert Pujol
Dept. d’Ensenyament

