Ensenyaments de Règim Especial
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
CURS DE TÈCNIC DE JUDO i DEFENSA PERSONAL

- Cicle Final El Departament d’Ensenyament de la Federació Catalana de Judo i D.A
té la voluntat d’organitzar un curs de titulació de Judo, conjuntament amb
Escola Catalana d’Esport i Departament d’Ensenyament -Generalitat de
Catalunya-:

• De Tècnic de Judo i Defensa Personal, -Cicle Final“Ensenyaments Esportius de règim especial”.
Organitza: Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya.

- Característiques del curs i “Dates aproximades”:
Requisits Generals: Acreditar que s’està en possessió del títol de
Educació Secundària Obligatòria o títol equivalent a efectes
acadèmics. També qui acrediti la superació de la prova d’accés a
cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.
Requisits Específics:
- Acreditar estar en possessió del Cinturó Negre 2n Dan de Judo.
- Acreditar ser titulat com a Tècnic de Judo i Defensa Personal, -Cicle
Inicial-. O bé, acreditar ser titulat com a Monitor de Judo amb data
d’abans del juny de 1999.
NOTA: En el cas que hi haguessin interessats, que acreditessin titulacions de
Judo que no complexin les dels requisits específics, ho hauran de consultar amb la
responsable de l’Escola Catalana de l’Esport per valorar si hi ha alguna possibilitat
de convalidació.
Preu Aproximat: Entre 900 i 950 € (aquests preus poden variar per la
manca de la publicació oficial dels preus públics, pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya).
Inscripcions: Les sol·licituds d’inscripció han de presentar-se de forma
presencial a l’Escola Catalana de l’Esport. Carrer Sant Mateu, s/n.
08950 Esplugues de Llobregat. Tel. 93 480 49 00

El termini de presentació de sol·licituds és fins el 30/09/15

• Bloc Específic:
Càrrega Lectiva: 230 hores
Dates:
- En 8 caps de setmana (dissabte mati i tarda, i diumenge mati)
repartits en els mesos de gener, febrer, març i abril de 2016.
- Del 18 al 30 Juliol de forma intensiva (de dilluns a dissabte, 8
hores diàries).

• Bloc Comú:
Càrrega Lectiva: 180 hores
Dates: Consultar a l’Escola Catalana de l’Esport que determina l’oferta i el
calendari dels blocs comuns de -Cicle Final-.

• Pràctiques:
-

La formació pràctica té una durada de 220 hores.
Les pràctiques es realitzaran en clubs de Judo homologats per
aquest fi.
Es poden convalidar les pràctiques si l’alumne acredita haver realitzat
les 220 hores, abans de començar el curs.

_______________________________________________________________

Per altre banda, si hi hagués un nombre suficient d’alumnes
interessat en cursar el títol de Tècnic de Judo i Defensa
Personal, -Cicle Inicial-, es valoraria la seva realització encara
que no estigui previst fer-lo.
Interessats adreçar-se de forma presencial i urgent a
l’Escola Catalana de l’Esport. Carrer Sant Mateu, s/n. 08950
Esplugues de Llobregat. Tel. 93 480 49 00.
_______________________________________________________________
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