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Circular Judo núm. 38

Ensenyaments de Règim Especial
CURS DE 1r. NIVELL DE JUDO i DEFENSA PERSONAL

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ
- Cicle Inicial El Departament d’Ensenyament de la Federació Catalana de Judo i D.A
té la voluntat d’organitzar, conjuntament amb l’Escola Catalana d’Esport i
Departament d’Ensenyament -Generalitat de Catalunya-, un curs de titulació de
Judo i Defensa Personal d’ensenyaments de règim especial.
•

Curs de primer nivell de Judo i Defensa Personal, Cicle Inicial
(“Ensenyaments Esportius de règim especial”, organitza:
Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya)

CONTINGUTS I CARREGA LECTIVA:
Durada
Hores
Mòduls d’ensenyaments esportius del bloc comú
80
Mòduls d’ensenyaments esportius del bloc específic
230
Prova específica d’accés o requisit esportiu
360
Total Hores
670
Cicle inicial del grau mitjà de Judo

Mòduls d’ensenyaments esportius del Bloc Comú
Bases del comportament esportiu
Primers auxilis
Activitat física adaptada i discapacitat
Organització esportiva

Durada
Hores
30
20
10
20

Total Hores
Mòduls d’ensenyaments esportius del Bloc Específic
Ensenyament del Judo i de la Defensa Personal
Organització d’activitats i esdeveniments de Judo i
Defensa Personal
Formació pràctica
Total Hores

80
Durada
Hores
65
15
150
230

Requisit Esportiu
Cinturó Negre de Judo 1r Dan

Durada
Hores
360
Total Hores
360

Nota: les hores del Requisit Esportiu no s’han de fer perquè prèviament han
estat realitzades en l’obtenció del 1r Dan de Judo.

REQUISITS DELS PARTICIPANTS
REQUISITS GENERALS:
• 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.

REQUISITS ESPECÍFICS D’ACCÉS:
•

Acreditar estar en possessió del Cinturó Negre 1r Dan de Judo.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA FORMALITZACIÓ DE
LA PREINSCRIPCIÓ CURS 2012-2013:
Menors d’edat:
• Imprès sol·licitud (el podreu trobar a la web del Departament
d’Ensenyament o a l’Escola Catalana de l’Esport).
• Original i fotocòpia llibre de família.
• Original i fotocòpia DNI pare/mare o tutor/a.
• Original i fotocòpia targeta sanitària.
• Fotografia mida DNI.
• Original i fotocòpia del títol o certificat de l’ESO o equivalent.
• En el cas que encara no hagi acabat el quart de l’ESO, certificat de
la nota mitjana dels tres primers cursos de l’ESO.
• Original i fotocòpia de les proves específiques d’accés als
ensenyaments esportius. En el cas de que encara no es disposi
d’aquest certificat s’adjuntarà al moment de la matrícula. En el cas
del Judo acreditar estar en possessió del Cinturó Negre 1r Dan.

Majors d’edat:
•

En aquest cas han de portar la mateixa documentació menys el
llibre de família i el DNI pare/mare

TERMINI PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEL CURS 2012-2013
Termini sol·licitud preinscripció.....................Del 5 de juny al 25 de juny de 2012
Publicació relació provisional baremada.................................26 de juny de 2012
Reclamació relació baremada...................................27, 28, i 29 de juny de 2012
Publicació relació baremada definitiva.....................................3 de juliol de 2012
Publicació d’alumnat admès.....................................................4 de juliol de 2012
Termini matriculació.....................................Del 5 de juliol al 25 de juliol de 2012

TEMPORALITZACIÓ
L’organització del curs de titulació serà de la forma següent:
-

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES
La carrega lectiva de les assignatures especifiques és de 80 hores.

Les assignatures específiques es realitzaran en diversos caps de
setmanes en el 1r trimestre de 2013.
Lloc de realització:
A determinar, a Barcelona i rodalies.

-

ASSIGNATURES COMUNES
La carrega lectiva de les assignatures comunes és de 80 hores.

L’Escola Catalana de l’Esport determinarà en el 1r trimestre de 2013 el
calendari de realització.
Lloc de realització:
Aules de l’Escola Catalana de l’Esport.
Carrer Sant Mateu, s/n
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 480 49 05

-

PRÀCTIQUES
La formació pràctica té una càrrega lectiva de 150 hores.
Les pràctiques es realitzaran en clubs de Judo homologats per aquest fi.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
INSCRIPCIONS:
Les sol·licituds d’inscripció han de presentar-se de forma presencial
a l’Escola Catalana de l’Esport.
Carrer Sant Mateu, s/n
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 480 49 05

IMPORTS A PAGAR:
El preu del curs, de moment, no ha estat publicat pel Departament
d’Ensenyament (Generalitat de Catalunya).

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:
•
•
•

Departament d’Ensenyament,
veure:www.gencat.cat/ensenyament/queestudiar i el arxiu adjunt
(esports_judo.pdf) a la circular federativa.
L’Escola Catalana de l’Esport, veure: www.gencat.cat/presidencia/esports
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, veure: www.fedecatjudo.cat
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