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INTERESSATS/DES EN INSCRIURE’S
CURS DE TITULACIÓ DE JUDO
TÍTOL
- Tècnic/a Superior de Judo i Defensa Personal
(Antic Mestre-Entrenador Nacional de Judo)

Interessats/des:

INSCRIPCIÓ
Abans del 13 de Març (divendres) de 2020
Enviar la sol·licitud d’inscripció emplenada a
emi@fedecatjudo.cat (administrativa de la federació).

l’Emi

Abans del 20 de Març (divendres) de 2020
Dur de forma presencial a la federació, la resta de la
documentació requerida per al títol.
En totes les formacions, per a l’obtenció del títol, s’han de superar:
 Bloc Comú
 Bloc Específic
 Pràctiques
 Projecte Final de Grau (només en les formacions de tècnic/a superior)

Bloc Comú
Consultar a web de l’Escola Catalana de l’Esport que és qui determina l’oferta i
el calendari dels blocs comuns.

Bloc Específic
Està organitzat i implementat per la Federació Catalana de Judo i D.A.

Tècnic/a Superior de Judo i Defensa Personal:

es realitzarà

distribuït en dos períodes de temps.
1r PERÍODE
De finals de març, fins a mitjans de maig de 2020. Es distribuiran en 6 caps de
setmana.
Horaris:
Dissabtes: de 09:00 a 13:30 i de 15:00 a 19:30 h.
Diumenges: de 09:00 a 13:30 h.
2n PERÍODE
Del 20 al 29 de juliol de 2020.
Horaris:
De dilluns a divendres: de 09:00 a 13:30 i de 15:00 a 19:30 h.
Dissabte: de 09:00 a 13:30 h.

Pràctiques
Organitzades i controlades per l’Escola .Catalana de l’Esport i la Federació
Catalana de Judo i D.A.. En clubs de Judo homologats per aquest fi.

Preus Públics de Matrícula d’Ensenyaments Esportius de Judo
TÈCNIC/A SUPERIOR:
 Bloc Comú: 440,00 €
 Bloc Específic: 880,00 €
 Pràctiques: 120,00 €
 Projecte Final de Grau: 100,00 €
TOTAL CURS: 1540,00 €

Pagament Curs
El pagament del curs s’haurà de fer en dues parts.
 1a part: a l’Escola Catalana de l’Esport i se li haurà d’abonar:
Bloc Comú 440 € + Projecte Final de Grau 100 € = 540 €

 2a part: a la Federació Catalana de Judo i D.A. i se li haurà d’abonar:
Bloc Específic 880 € + Pràctiques 120 € = 1000 €
Aquest pagament s’haurà ingressar al número de compte de la Federació
Catalana de Judo i D.A.. Fent constar el nom de l’alumne i el curs al que es
matricula.
Banco Santander:
C.C. 0049 4709 44 2316028556
IBAN: ES07 0049 4709 4423 1602 8556
Aquest pagament correspon només:
Bloc Específic (880,00 €) + Pràctiques (120,00 €) = 1000,00 €.
El pagament a la federació es podrà realitzar en 3 terminis. Dos terminis
de 350 € i un de 300€. Per al pagament a terminis, l’interessat s’haurà de
posar en contacte amb l’Emi (administrativa de la federació).
L’últim dia per realitzar la totalitat del pagament a la federació sense
terminis, és el divendres 27/03/2020.

Documentació Necessària
 Imprès de sol.licitud (s’adjunta al correu i també el podeu trobar a la web
del Departament d’Ensenyament).
 Original i fotocòpia DNI de l’alumne/a.
 Original i fotocòpia targeta sanitària.
 Estar en possessió de la llicència federativa de Judo actualitzada.
 Fotografia mida DNI.
 Per a Tècnic/a Superior, s’haurà de tenir el títol de Batxiller o un títol
equivalent a efectes acadèmics, o superar el curs específic per a l’accés
als cicles de grau superior o superar la prova d’accés a la universitat per
a majors de 25 anys. Les persones que no compleixen aquest requisit
han de superar una prova general d’accés al grau superior
d’ensenyaments esportius. Per presentar-s’hi cal tenir 19 anys o complirlos l’any en que es fa la prova.
 Certificat d’estar en possessió del Cinturó Negre Tercer Dan de Judo.
Per a la inscripció al títol de Tècnic/a Superior de Judo i Defensa Personal,
previament s’ha d’estar en possessió del titol precedent (Tècnic/a de Judo i
Defensa Personal).
En aquesta formació s’hi podran afegir alumnes que siguin Entrenadors
Regionals de Judo titulats per la Real Federación Española de Judo y D.A. i
l’hagin obtingut abans del 15/07/1999. Aquest podran accedir directament al
curs de Tècnic/a Superior (sempre que compleixin el requisits acadèmics).
Recordeu


Heu de portar l’original i la còpia de tota la documentació.

Veure Documents Adjunts:
-“Titulacions Judo –Resum-”, és un explicatiu de les característiques de
cada titulació.
-Sol·licitud de preinscripció a ensenyaments de règim especial d’esports.

Fermín Parra
President

Albert Pujol
Dept. d’Ensenyament

