Data: 07.12.12

Circular judo núm. 72

Ensenyament: Federació Catalana de Judo i D.A.

Sondeig Interessats Curs de Titulació:
TÈCNIC/A D’ESPORT EN JUDO
(Nivell II, Període Transitori)
El Departament d’Ensenyament de la Federació Catalana de Judo i D.A té la
voluntat d’organitzar conjuntament amb Escola Catalana de l’Esport, el curs de
titulació de Judo de segon nivell en període transitori.
NOTA IMPORTANT
“Hem de remarcar que el proper any 2013 serà l’últim per a realitzar aquesta
formació, ja que el 2n nivell en període transitori s’extingeix per llei en la titulació de
Judo. Per la qual cosa, si no es cursa en aquesta ocasió no hi haurà cap possibilitat
de realitzar-lo, i per tant, la continuïtat dels que tinguin el 1r nivell en període
transitori l’hauran de fer en l’ensenyament reglat de les titulacions esportives. Això
comporta una major carrega lectiva i major complexitat.”
Per altra banda, la federació en el 2014 té previst organitzar un curs de 3r nivell
en període transitori abans de l’extinció d’aquest nivell, i per tant es donarà per
acabat les formacions de Judo en període transitori.

Curs de segon nivell de Judo (continuació en “Període Transitori”)
“Dates aproximades” i característiques del curs:
•
•
•

Nombre d’hores lectives del bloc comú: 70 hores
Nombre d’hores lectives del bloc específic: 210 hores
Període de pràctiques: 200 hores

•

Bloc Comú: 6 caps de setmana (divendres tarda i dissabte matí i tarda)
repartits en els mesos de febrer i març de 2013.

•

Bloc Específic: 6 caps de setmana (dissabte mati i tarda i diumenge matí)
repartits en els mesos d’abril i maig. A més a més del 15 al 31 Juliol.
(Intensiu de dilluns a dissabte pel matí i la tarda).

•

Preu aproximat: El preu del curs estarà al voltant del 785 € (inclou: Bloc
Comú, Bloc Específic i Període de Pràctiques).
Aquest preu pot tenir una petita variació que dependrà de la subvenció, lloguer
d’instal·lacions, nombre d’alumnes inscrits, i altres factors.
El pagament es podrà fraccionar en dues parts, del 60% i el 40%
respectivament.

•

Requisits d’inscripció:

• 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).
• Estar en possessió del Cinturó Negre Segon Dan de Judo.
Un cop concretats tots els detalls amb les diferents entitats, instal·lacions,
professorat, etc. S’enviarà la circular del curs amb tota la informació detallada
(Inscripció, llocs de celebració, preus i forma de pagament, requisits del participants,
horaris, etc.).

INTERESSATS
Omplir el formulari adjunt abans del 28 de desembre d’enguany

Fermín Parra
President

Albert Pujol
Dept. d’Ensenyament

Formulari Sondeig:

CURS DE TITULACIÓ DE NIVELL II JUDO
Període Transitori

El / La sotasignant està interessat en el curs de titulació de nivell II de la disciplina
de:

Cognoms: ______________________________________________________

Nom: __________________________________________________________

Correu electrònic: _________________________________________________

Telèfon de contacte: ______________________________________________

Club: ___________________________________________________________

Signatura

