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Circular general núm.: 1

Ensenyament: Federació Catalana de Judo i D.A.

Aclariments:
TITULACIONS DOCENTS ESPORTIVES
El Departament d’Ensenyament de la Federació Catalana de Judo i D.A., en els
darrers anys ha organitzat diversos cursos de formació de tècnics, formant a
144 alumnes en els diferents esports d’aquesta federació i en els diferents
nivells docents de les noves titulacions oficials esportives.
La distribució d’aquesta formació ha estat la següent:
•
•
•
•
•
•

3 cursos de primer nivell de Judo (Cicle Inicial): 79 alumnes
2 cursos de segon nivell de Judo (un en Període Transitori i un de
Cicle Final): 28 alumnes
1 curs de tercer nivell de Judo (en Període Transitori): 15 alumnes
1 curs de primer nivell de Jiu-Jitsu (en Període Transitori): 6 alumnes
1 curs de primer nivell d’Aikido (en Període Transitori): 10 alumnes
1 curs de primer nivell de Wu-Shu (en Període Transitori): 6 alumnes

Com a conseqüència de la publicació de la Llei de l’Esport (1999), de forma
progressiva s’han implementat canvis en les titulacions docents esportives. El
més significatiu, és que aquestes titulacions en l’actualitat formen part del
sistema educatiu espanyol i el de cada comunitat autònoma. Aquesta
circumstància ha fet que els nous titulats tinguin reconeixement oficial i diverses
avantatges:
•
•

En el mercat laboral, pel seu reconeixement professional, al ser
titulacions oficials i reglades que formen part dels catàlegs oficials de les
professions regulades.
L’altre avantatge que podem destacar és que els titulats docents poden
seguir cursant i promocionar-se dins del sistema educatiu fins els més
alts nivells acadèmics.

Arran de la inclusió en els sistemes educatius (LOGSE, LOE) d’aquestes
titulacions, l’organització i gestió d’aquests ensenyaments ha passat a ser
responsabilitat del Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya) i del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Això ha comportat una nova
nomenclatura i equivalències que abans no tenien aquestes titulacions.

- Canvis de Nomenclatura:

TÍTOLS
SISTEMA EDUCATIU
TÈCNIC/A ESPORTIU/IVA
DE JUDO i DEFENSA
PERSONAL
-Cicle Inicial-

TÈCNIC/A ESPORTIU/IVA
DE JUDO i DEFENSA
PERSONAL
-Cicle Final-

TÈCNIC/A ESPORTIU/IVA
SUPERIOR DE JUDO i
DEFENSA PERSONAL
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ
•
•
•
•

CARACTERÍSTIQUES
Reconeixement oficial
Reconeixement R.F.E.J.Y.D.A.
amb la possibilitat d’inscripció al
“Colegio Nacional Profesores”.
Accés al món laboral
Accés a la continuïtat en el
sistema educatiu (mòduls
professionals, batxillerat,
universitat)

TÍTOLS
R.F.E.J.Y.D.A
Podran
inscriure’s
al Colegio
Nacional de
Profesores de la
R.F.E.J.Y.D.A.
amb les
mateixes
característiques
ÎÎÎÎÎÎÎ
Podran
inscriure’s
al Colegio
Nacional de
Profesores de la
R.F.E.J.Y.D.A.
amb les
mateixes
característiques
ÎÎÎÎÎÎÎ
Podran
inscriure’s
al Colegio
Nacional de
Profesores de la
R.F.E.J.Y.D.A.
amb les
mateixes
característiques
ÎÎÎÎÎÎÎ
Inscripció:
Colegio Nacional
de Profesores
-Tràmit Admin.
-Pagament Taxes
a la RFEJYDA

MONITOR/A
INSTRUCTOR/A DE JUDO

PROFESOR/AENTRENADOR/A
AUTONÓMICO/A DE JUDO
(Antic Entrenador/a Regional)

MAESTRO/AENTRENADOR/A
NACIONAL DE JUDO
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ
•
•
•

CARACTERÍSTIQUES
Títols particulars i exclusius de
R.F.E.J.Y.D.A.
Només reconeixement
R.F.E.J.Y.D.A.
No tenen reconeixement en el
sistema educatiu.

- Equivalències:
TÈCNIC/A ESPORTIU/IVA DE
JUDO i DEFENSA PERSONAL

=

FORMACIÓ PROFESSIONAL
-Cicle de Grau Mitjà-

=

FORMACIÓ PROFESSIONAL
-Cicle de Grau Superior-

Cicle Inicial + Cicle Final
TÈCNIC/A ESPORTIU/IVA
SUPERIOR DE JUDO i
DEFENSA PERSONAL

Per a més detalls veure els dos documents adjunts a aquesta circular:
•
•

Titulacions Judo -ResumEnsenyaments Esportius Generalitat -JUDO-
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