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CURS DE TÈCNIC/A D’ESPORT EN JUDO
(Nivell II, Període Transitori)
Esplugues 2012
L’Escola Català de l’Esport conjuntament amb la Federació Catalana de Judo i D. A.
ha signat un conveni de col·laboració per desenvolupar la formació de tècnics d’esport
en la modalitat de Judo a Catalunya. L’Escola Catalana de l’Esport, del Consell Català
de l’Esport, de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de Judo i D. A.
convoquen el curs de tècnics i tècniques d’esport en la modalitat de Judo en el, bloc
comú, el bloc específic i el període de pràctiques nivell II, en el període transitori que
es durà a terme d' acord amb la Resolució del secretari general de l'Esport- President
del Consell Català de l'Esport 6 de juny de 2012, atès que l’esmentada Ordre
EDU/3186/2010, modificada per l’Ordre EDU/581/2011, de 07 de març, en la seva
disposició transitòria primera, manté la vigència de l’Ordre ECD/3310/2002, de 16 de
desembre, per als supòsits contemplats en la citada disposició transitòria, per la qual
es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les
formacions en matèria esportiva, a què es refereix disposició transitòria tercera del
Reial Decret 1363/2007, de 24 d’octubre, i que estableix en l'article tercer, apartat
primer punt u, que els òrgans competents de les comunitats autònomes poden
promoure les activitats de formació, objecte de l’Ordre, d’acord amb les competències
que els corresponen en matèria d’esports, tant pels seus estatuts d’autonomia com per
la legislació esportiva.

REQUISITS DELS PARTICIPANTS
REQUISITS GENERALS:
• Haver superat el curs de nivell I de tècnic d’esport en Judo (nivell I).
• Tots els MONITORS DE JUDO titulats per la Real Federación Española de
Judo y DA abans del 15/07/1999 poden accedir directament al curs de
Nivell 2 (sempre que acompleixin el requisit acadèmic d’estar en
possessió del títol d’ESO, equivalent o superior, o haver superat la prova
d’accés al cicles formatius de grau mitja o superior).
• Acreditar que s’està en possessió del títol de Educació Secundària
Obligatòria o títol equivalent a efectes acadèmics. També qui acrediti la
superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau
superior.
• Acreditar que es disposa d'una assegurança mèdica (llicència esportiva
de Judo en curs).

REQUISITS ESPECÍFICS D’ACCÉS:
Tal com diu l’Ordre ECD/3310/2002 de 16 de desembre, per accedir al nivell I
en la modalitat de Judo i especialitats associades els aspirants hauran d’acreditar el
següent mèrit esportiu:
•

Cinturó Negre Segon Dan de Judo.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER LA FORMALITZACIÓ DE LA
INSCRIPCIÓ:
• Fotocòpia compulsada del títol de graduat en 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
• Fotocòpia compulsada del DNI
• Acreditar disposar d’una assegurança mèdica (llicència federativa en curs
de Judo)
• 1 fotografia de carnet
• Fotocòpia del resguard del pagament de les taxes de matrícula
corresponents al curs.
• Acreditar estar en possessió del Cinturó negre 2n Dan de Judo

TEMPORALITZACIÓ
L’organització del curs de titulació de 2n nivell de Judo en Període Transitori
serà de la forma següent:
-

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES
La carrega lectiva de les assignatures especifiques és de 210 hores (21 crèdits).

Les assignatures específiques es realitzaran de forma intensiva en l’última
quinzena del mes de juliol i en sis caps de setmana durant els mesos de setembre,
octubre i novembre de 2012.

Calendari:
16 al 21 Juliol
23 al 28 Juliol
30 i 31 Juliol
15 i 16 Setembre
29 i 30 Setembre
06 i 07 Octubre
13 i 14 Octubre
10 i 11 Novembre
17 i 18 Novembre

Horari:
• 2a. quinzena de juliol
DILLUNS A DIVENDRES
09:00 a 11:00 hores
11:30 a 13:30 hores
15:00 a 17:00 hores
17:30 a 19:30 hores

DISSABTE
09:00 a 11:00 hores
11:30 a 13:30 hores

• Caps de setmana de: setembre, octubre i novembre
DISSABTE
09:00 a 11:00 hores
11:30 a 13:30 hores
15:00 a 17:00 hores
17:30 a 19:30 hores

DIUMENGE
09:00 a 11:00 hores
11:30 a 13:30 hores

Lloc de realització:
Es farà al gimnàs de les Instal·lacions annexes al Consell Català de l'Esport
(antic INEF).
Carrer Sant Mateu, 27-37 s/n
08950 Esplugues de Llobregat

Avaluació:
•

Convocatòria Ordinària: Cada professor determinarà en la primera
sessió de cada assignatura la metodologia i temporalització de
l’avaluació.

•

Convocatòria Extraordinària:17 i 18 de novembre de 2012, de les 09:00
a 14:00 h.

-

ASSIGNATURES COMUNES
La carrega lectiva de les assignatures comunes és de 70 hores (7 crèdits).

Les assignatures comunes es realitzaran en vuit jornades durant els mesos de
novembre, desembre i gener. Entenent com una jornada el divendres per la tarda i
dissabte pel matí.
Calendari:
23 i 24 Novembre
30 i 01 Nov./Desem.
14 i 15 Desembre
21 i 22 Desembre
28 i 29 Desembre
04 i 05 Gener
11 i 12 Gener
18 i 19 Gener
25 i 26 Gener
Horari:

DIVENDRES
15:00 a 17:00 hores
17:30 a 19:30 hores

DISSABTE
09:00 a 11:00 hores
11:30 a 13:30 hores

Lloc de realització:
Instal·lacions de l’edifici docent del Consell Català de l'Esport.
Carrer Sant Mateu, 27-37 s/n
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 480 49 05

Avaluació:
•

Convocatòria Ordinària: 01 de febrer de 2013 a les 16 hores.

•

Convocatòria Extraordinària: 01 de març de 2013 a les 16 hores.

-

PERÍODE DE PRÀCTIQUES

El període de pràctiques és de 200 hores. Es realitzarà en finalitzar el període
lectiu sempre i quan es compleixin els següents requisits:
• Que l’alumnat hagi superat la totalitat dels continguts del Bloc Específic.
• Que l’alumnat hagi superat la totalitat dels continguts del Bloc Comú o com
a mínim hi estigui matriculat.
Les dates previstes per a la realització d'aquest període de pràctiques són una
vegada l’alumnat finalitza i supera el Bloc Específic. Del 19 de novembre de 2012 al 19
d’abril de 2013.
Un cop finalitzat s’haurà de lliurar el dossier de pràctiques i la memòria com a
màxim el 19 d’abril de 2012 (en cas de no presentar-ho, l’alumne serà NO APTE del
Període de Pràctiques).

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
INSCRIPCIONS:
El codi del curs és: PT091201JUJU. ESPLUGUES. Les sol·licituds d’inscripció
han de presentar-se a:
FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO I D.A.
Saragossa, 7
08214 – Badia del Vallès
Tel.: 93 747 97 57, Fax: 93 747 97 58
Els impresos d’inscripció estan a disposició dels interessats a la Federació
Catalana de Judo, i a la pàgines web de la Federació Catalana de Judo i D.A., i
l’Escola Catalana de l’Esport.
www.gencat.cat/presidencia/esports
www.fedecatjudo.cat

NOMBRE DE PLACES:
El mínim serà de 22 i el màxim de 35 alumnes.
(La Federació Catalana de Judo i l’Escola Catalana de l’Esport es reserven el dret
d’anul·lar el curs en cas de no arribar al mínim d’alumnes establert).

TERMINIS:
• El període d’inscripció al curs finalitzarà el 22/06/12 (divendres).
• La llista provisional d’admesos i exclosos al curs es publicarà el
29/06/12 (divendres).
• La llista definitiva d’admesos i exclosos al curs es publicarà el 06/07/12
(divendres).
• El pagament del bloc comú, bloc específic i el període de practiques
serà fins el 09/07/12 (dilluns).
• L'inici del curs serà el 16/07/12 (dilluns).
IMPORT A PAGAR:
El preu del curs és de 790,45 €. Que corresponen als següents conceptes:
• Bloc comú: 167,65 €
• Bloc específic: 369,20 €
• Període de practiques: 253,60 €
Aquest pagament haurà d’efectuar-se mitjançant un ingrés al Banc de Sabadell
Atlàntic a nom de la Federació Catalana de Judo i D.A., al compte número:
0081-0078-26-0001098511

MOLT IMPORTANT:
Tots els alumnes matriculats i admesos al curs, hauran de tenir un correu
electrònic operatiu. La raó és perquè els comunicats, dossiers, treballs, exercicis, etc.
relacionats amb el curs, estaran gestionats des d’una plataforma Moodle.
Moodle és un Sistema de Gestió de Cursos de Codi Obert (CMS), conegut també
com a Sistema de Gestió de l'Aprenentatge (LMS) o com a Entorn d'Aprenentatge
Virtual (VLE). És una aplicació web de codi lliure que els educadors poden utilitzar per
crear llocs d'aprenentatge efectiu en línia.

INFORMACIÓ:
Per a més informació, us podeu adreçar a:
FEDERACIÓ CATALANA DE JUDO i D.A.
C/. SARAGOSSA, 7
08214 BADIA DEL VALLÈS
T. 93 747 97 57 - Fax 93 747 97 58
email: federació@fedecatjudo.cat
•

Els tríptic informatiu estarà a disposició dels interessats a les webs:
www.gencat.cat/presidencia/esports
www.fedecatjudo.cat

Fermín Parra
President

Albert Pujol
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