Data: 05.06.2012

Circular gral núm: 7

El Departament d’ensenyament de la Federació Catalana de Judo i D.A.
comunica a totes les Disciplines Associades, que en el BOE nº 125, publicat el
divendres 25 de maig de 2012, Sec. III. Pág. 37807, hi ha la resolució del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, relacionada amb els plans formatius en període
transitori dels esports que mancaven. En el nostre cas, els esports que no tenien pla
formatiu eren les disciplines associades.
“Resolución de 26 de abril de 2012, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de las
especialidades de jiu-jitsu, kendo, nihon tai-jitsu y wu-shu,
pertenecientes a la modalidad deportiva de judo.”
Per aquesta raó, la Federació Catalana de Judo i D.A. i el Consell Català de
l’Esport (Escola Catalana de l’Esport) tenen la voluntat, després d’aquesta publicació
que dóna el recolzament oficial/legal, realitzar un curs de titulació de nivell I en
període transitori de les diferents D.A. d’aquesta federació.
S’adjunta un formulari per a realitzar un sondeig als interessats en fer el curs de
nivell I de les diferents disciplines associades que han estat publicat el seu pla
formatiu: jiu-jitsu, kendo, nihon tai-jitsu i wu-shu. Malauradament no ha sortit el pla
formatiu d’aikido per un problema administratiu que la Real Federación Española de
Judo y DA està intentant solucionar amb el Consejo Superior de Deportes.
•

Data límit per fer arribar el formulari a la federació: 30/06/12

L’objectiu del formulari és fer un sondeig dels interessats i poder valorar i buscar la
formula que surti més rentable econòmicament als que realitzin el curs de titulació. Al
mateix temps, verificar la viabilitat federativa d’aquest.
El curs es realitzaria durant al primer trimestre del 2013 en diversos caps de
setmana (dissabte i diumenge).
De forma general, els cursos de titulació per a tots els esports s’estructuren en tres
parts formatives: el bloc comú, el bloc específic i el període de pràctiques.
Requisits per als candidats:
•
•

•
•

L’edat mínima és haver complert 16 anys en el moment de la inscripció al
curs.
Acreditar que s’està en possessió del títol d’educació secundària
obligatòria (o equivalent o superior a efectes acadèmics) o bé, document
acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau
mitjà o de grau superior.
Acreditar estar en possessió del Cinturó negre 1r Dan de la disciplina en
qüestió.
Estar en possessió de la llicència federativa en curs de la disciplina
associada per la que es vol realitzar el curs.

Albert Pujol
Departament d´Ensenyament

Fermín Parra
Vist i plau President

Formulari:

CURS DE TITULACIÓ DE NIVELL I
DISCIPLINES ASSOCIADES (D.A.)
Període Transitori

El / La sotasignant està interessat en el curs de titulació de nivell I de la
disciplina de:
Jiu-Jitsu
Kendo
Nihon Tai Jitsu
Wushu

Cognoms: ______________________________________________________

Nom: __________________________________________________________

Correu electrònic: _________________________________________________

Telèfon de contacte: ______________________________________________

Club: ___________________________________________________________

Signatura

