Data: 30.05.12

Circular judo núm. 36

El Departament d’Ensenyament de la Federació Catalana de Judo i D.A.,
continuant amb la seva tasca de formació, proposa la realització del:

Seminari: COM PODEM OFERIR EL JUDO A LES ESCOLES ?
Aquest seminari està adreçat als tots els afiliats a la Federació Catalana de Judo i
D.A. que estiguin interessats en el tema, en qualsevol del seus esports.
Nota: (El seminari està obert a totes les Disciplines Associades de la Federació
Catalana de Judo i D.A.. Malgrat que la temàtica estigui
desenvolupada/concretada exclusivament en l’esport del Judo la
informació que es donarà es pot extrapolar a qualsevol D. A.)

-

Ponent del seminari: David Roca (Judo Moià)
Lloc de realització: Aula de la Federació Catalana de Judo i D.A.
Dia: 16 de juny de 2012
Horari: 17:00 – 18:30 hores
Inscripció: Per escrit, en el formulari adjunt, fins les 21:00 h. del 13/06/12

Els continguts que es desenvoluparan en els sistemes d’introducció i gestió del
Judo a les escoles son:
•
•
•
•
•
•
•

Formes bàsiques per introduir el Judo en una escola
Avantatges i inconvenients de tenir Judo a les escoles properes al
Club/Gimnàs
Com gestionar el Judo a l’escola des del Gimnàs (privat) o des del
Club (sense ànim de lucre)
Diferències entre escola privada/concertada i escola pública
Formats tipus de presentació: Power Points, Memoràndum
escrit…
Formalitats en les reunions inicials: direcció i AMPA
Temes a incidir: titulacions del monitors, contractes, tatamis,
kimonos, llicències federatives, assegurança de responsabilitat
civil, etc.

Al final de l’exposició dels continguts es realitzarà una taula rodona amb tots
els participants al seminari.

Albert Pujol
Departament d´ensenyament

Fermín Parra
Vist i plau President

Seminari: COM PODEM OFERIR EL JUDO A LES ESCOLES ?

El / La sotasignant sol·licita la seva inscripció al Seminari : Com podem oferir el
Judo a les Escoles?

Cognoms: ____________________________________________________________

Nom:_________________________________________________________________

Correu electrònic: ______________________________________________________

Telèfon: _______________________________________________________________

Club: _________________________________________________________________

Signatura

