
GMEnsenyament esportiu

Cicle formatiu de grau mitjà

Cicle inicial (Certifi cat): 

JUDO I DEFENSA PERSONAL
El cicle inicial d’aquests estudis capacita per:

• Dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva en judo i 

defensa personal.

• Organitzar, acompanyar i tutelar els judokes en la participació 

en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest 

nivell.

Horari 
Consulta a l’apartat calendaris del nostre web (www.joviat.cat) 

per conèixer l’oferta concreta.

Ens adaptem a totes les necessitats, programem cursos en 

horaris intensius i caps de setmana.

Accés
Cal complir els requisits següents:

• Graduat en ESO (o estudis equivalents)

• Superar una prova específi ca, que convoca el Departament 

d’Ensenyament

Continuïtat
Les persones que superen el cicle inicial de Judo i defensa 

personal obtenen el certifi cat de cicle inicial que els permet 

accedir al cicle fi nal de Judo i defensa personal (si està en 

possessió del cinturó negre segon Dan). 

Continguts i durada
Bloc comú (80 hores)

• Bases del comportament esportiu

• Primers auxilis

• Activitat física adaptada i discapacitat

• Organització esportiva

Bloc específi c (370 hores)

• Ensenyament de judo i defensa personal 

• Organització d’activitats i esdeveniments de judo i defensa 

personal 

• Formació pràctica

Sortides Professionals
• Monitor/a de judo i defensa personal

Centre col·laborador
Esport7, on els nostres alumnes podran realitzar el bloc 

específi c.

JUDO I DEFENSA PERSONAL
Cicle inicial

www.joviat.cat
Formació
Professional
integrada



Cicle fi nal (Certifi cat): 

JUDO I DEFENSA PERSONAL
El cicle fi nal capacita per:

• Adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el 

perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnifi cació esportiva en 

judo i defensa personal.

• Organitzar, acompanyar i tutelar els judokes i usuaris durant la 

participació en activitats, competicions i esdeveniments.

• Gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les 

activitats dels tècnics al seu càrrec.

• Organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells 

d’iniciació esportiva.

Horari 
Consulta a l’apartat calendaris del nostre web (www.joviat.cat) 

per conèixer l’oferta concreta.

Ens adaptem a totes les necessitats, programem cursos en 

horaris intensius i caps de setmana.

Sortides Professionals
• Professor/a de judo i defensa personal

• Entrenador/a de judo i defensa personal

• Director/a tècnic/a d’una escola esportiva de judo

• Director/a tècnic/a en centres de formació de defensa 

personal.

Continuïtat
Les persones que superen el cicle fi nal de Judo i defensa 

personal obtenen el títol de tècnic/a esportiu/va que els permet 

accedir:

•  A un cicle de tècnic/a esportiu/va superior de Judo i defensa 

personal, si estan en possessió del cinturó negre tercer Dan i 

si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.

• A un cicle de grau superior de formació professional de la 

família d’activitats físiques i esportives, si tenen el títol de 

batxillerat o estudis equivalents.

Continguts i durada
Bloc comú (180 hores)

• Bases de l’aprenentatge esportiu

• Bases de l’entrenament esportiu

• Esport adaptat i discapacitat

• Organització i legislació esportiva

• Gènere i esport

Bloc específi c (660 hores)

• Formació i tecnifi cació en judo i defensa personal

• Judo adaptat  

• Entrenament en judo i defensa personal 

• Organització i gestió de les activitats de judo i defensa 

personal

• Defensa personal

• Formació pràctica

Accés
• Per accedir al cicle fi nal de Judo i defensa personal cal haver 

aprovat el cicle inicial d’aquesta especialitat. 

• Estar en possessió del cinturó negre segon Dan de judo (cal 

aportar el certifi cat emès per la Reial Federació Espanyola de 

Judo i Esports Associats). 

Acreditació

Tècnic/a esportiu/va cicle fi nal judo i defensa personal

Centre col·laborador
Esport7, on els nostres alumnes podran realitzar el bloc 

específi c.

www.joviat.cat
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Folch i Torres, 5-13

08241 Manresa (Barcelona)

secretaria@joviat.cat 

www.joviat.cat
T. 93 872 69 88

A 5 minuts de l’estació de la RENFE de Manresa

GMEnsenyament esportiu

Cicle formatiu de grau mitjà
JUDO I DEFENSA PERSONAL
Cicle fi nal


