TITULACIONS ESPORTIVES JUDO
-Ensenyaments Esportius de Règim EspecialDepartament d’Ensenyament -Generalitat de Catalunya-

-Cicle de Grau Mitjà-Cicle de Grau Superior-

FORMACIÓ PROFESSIONAL

FORMACIÓ PROFESSIONAL

TÍTOLS

CERTIFICAT

TÈCNIC/A
ESPORTIU/VA
DE JUDO i
DEFENSA
PERSONAL

Cicles

Requisits Acadèmics

Cicle Inicial
de
Judo i D.P.

-Títol de l’E.S.O. o equivalent a
efectes acadèmics o haver superat
la prova d’accés a la universitat per
més grans de 25 anys
Les persones que no compleixen
aquest requisit han de superar una
prova general. Per presentar-s’hi cal
tenir com a mínim 17 anys l’any en
què es fa la prova.

Cicle Final
de
Judo i D.P.

-Tenir el Certificat de Cicle Inicial de
Judo i Defensa Personal.

Requisits
Esportius

Cinturó Negre
de Judo 1r Dan
Equival a:

Bloc
Comú

Bloc
Específic

Formació
Pràctica

TOTAL
HORES

80
hores

80 hores

150 hores

670
hores

180
hores

230 hores

220 hores

870
hores

Bloc
Comú

Bloc
Específic

Formació
Pràctica

TOTAL
HORES

360 hores

Cinturó Negre
de Judo 2n Dan
Equival a:

240 hores

TÍTOL

Requisits Acadèmics

TÈCNIC/A ESPORTIU/VA
SUPERIOR DE JUDO
i DEFENSA PERSONAL

-Tenir
el
títol
de
Tècnic/a
Esportiu/va en Judo i Defensa
Personal.
-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 complir-los l’any en que es fa la
prova.

Requisits
Esportius

295 hores

Cinturó Negre
de Judo 3r Dan
Equival a:

220
hores

200 hores

Projecte
Final de
Grau

360 hores
60 hores

1135
hores

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Els cicles d'ensenyaments esportius capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat
cursada.
S’organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior. Tenen una durada variable depenen l’especialitat i es reparteixen en un o
dos cursos. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a la pràctica en centres de treball.
Els cicles de grau mitjà comprenen dos nivells en el cas de les modalitats esportives regulades per la LOGSE i de dos cicles en les
modalitats regulades per la LOE:



El primer nivell o cicle inicial, comporta l'obtenció del certificat corresponent.
El segon nivell o cicle final, comporta l'obtenció del títol de tècnic esportiu en l'especialitat corresponent.

Superació dels diferents nivells:
Amb la superació d’un cicle de grau mitjà s'obté el títol de Tècnic i amb la superació d'un de grau superior, el de Tècnic Superior
esportiu en l'especialitat corresponent.
- Les persones que superen el primer nivell o cicle inicial obtenen un Certificat que els permet accedir:



Al segon nivell.
Al món laboral.

- Les persones que superen el segon nivell o cicle final obtenen un títol de Tècnic Esportiu, que els permet accedir:
 A un cicle de grau superior d'ensenyaments esportius de la mateixa modalitat, si en superen la prova general d'accés o bé
tenen el títol de batxiller.
 A un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i esportives, si en superen la prova
d'accés o bé tenen el títol de batxiller.
 Al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades).
 Al món laboral.
- Les persones que superen el grau superior obtenen un títol de Tècnic Superior que els permet accedir:
 Estudis universitaris oficials de grau.
 Al món laboral.

