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Informació Ensenyament
CONTROL DE PUNTS DE LÍNIES I COMPETICIONS
El Departament d’Ensenyament de la Federació Catalana de Judo i D.A. està
preparant una aplicació per a la pàgina web, per poder consultar de forma
individual l’estat d’obtenció dels punts per les diferents vies reglamentàries, i per a
qualsevol Dan.
Donada la dificultat tècnica informàtica i la normativa de la protecció de dades,
està previst que l’aplicació comenci a funcionar la propera temporada esportiva (a
partir del setembre). Fins llavors, el sistema per a poder consultar l’estat dels punts
serà mitjançant el correu electrònic a Emi (administrativa de la federació). Ella es
posarà en contacte amb els responsables de controlar aquest tema, responent a
la consulta del interessat el més aviat possible.
Correu electrònic: emi@fedecatjudo.cat

CURSOS DE TITULACIÓ
El Departament d’Ensenyament de la Federació Catalana de Judo i D.A té la
voluntat d’organitzar, conjuntament amb Escola Catalana d’Esport i Departament
d’Ensenyament -Generalitat de Catalunya-, dos cursos de titulació de Judo:
•
Curs de segon nivell de Judo (continuació en “Període Transitori”, organitza
Escola Catalana d’Esport)
•
Curs de primer nivell de Judo i Defensa Personal, Cicle Inicial
(“Ensenyaments Esportius de règim especial”, organitza: Departament
d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya)
“Dates aproximades” i característiques del cursos:
Curs de segon nivell de Judo (Continuació en Període Transitori):
•
Bloc Específic: Del 16 al 31 Juliol. (Intensiu de dilluns a dissabte, 8 hores
diàries). A més de 6 caps de setmana (Dissabte i diumenge, 8 hores diàries)
repartits en els mesos de setembre, octubre i novembre.
•
Nombre d’hores lectives del bloc comú: 70 hores
•
Nombre d’hores lectives del bloc específic: 210 hores
•
Període de pràctiques: 200 hores

Curs de primer nivell de Judo i Defensa Personal, Cicle Inicial:
•
Bloc Específic: Del 16 al 27 Juliol. (Intensiu de dilluns a divendres, 8 hores
diàries).
•
Nombre d’hores lectives del bloc comú: 80 hores
•
Nombre d’hores lectives del bloc específic: 80 hores
•
Període de pràctiques: 150 hores
NOTA: Més informació d’aquest curs del Departament d’Ensenyament, veure :
www.gencat.cat/ensenyament/queestudiar i el arxiu adjunt (esports_judo.pdf) a
la circular federativa.
Un cop concretades amb les diferents entitats (E.C. l’Esport i Dep. Ensenyament)
totes les característiques generals i detalls dels dos cursos (Inscripció, llocs de
celebració, preus, requisits del participants, horaris, etc.) es donarà la informació
oportuna.
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