
Club de Judo La Salle Horta

PROJECTEPROJECTE

Amb  el  nostre  projecte  pretenem  que  a  través  d'aquesta  art  marcial  els  nens
desenvolupin el seu cos i la seva personalitat, per la qual cosa és molt important tant la
tècnica  com  els  valors  de  respecte,  l'autocontrol  i  la  no-violència.
La figura del mestre és la d'un guia que els acompanyarà durant tot aquest procés
d'autoconeixença  i  desenvolupament  psicològic,  social  i  biològic.
El  nostre  projecte  està  inclòs  dins  la  Federació  Catalana  de  Judo  i  per  tant  els
nostres  alumnes  disposen  d'una  llicència  federativa  i  els  nostres  mestres  estan
titulats  i  reglats  segons  les  respectives  lleis  i  les  seves  actualitzacions.
Com  a  projecte  comú  en  diferents  escoles  durant  tot  l'any  organitzem  diverses
activitats  per  tal  de  què  els  nostres  alumnes  puguin  intercanviar  els  seus
coneixements adquirits a les classes i així difondre els valors d'aquesta art marcial.
Per últim afegir que comptem amb el suport del Club de Judo La Salle Horta, una
entitat amb més de 30 anys d'experiència més de 10 professors amb 6 grups de
diferents edats amb més de 20 alumnes per grup i amb un control tècnic controlat per
la direcció tècnica i pel president de l'entitat. 

OBJECTIUS:OBJECTIUS:

-Afavorir el desenvolupament de l'aparell motriu.
-Desenvolupar  la força, coordinació, velocitat, flexibilitat i equilibri del nen.
-Aprendre a conèixer-se a si mateixos i a dominar el seu cos.
-Desenvolupar el seu poder d'autocontrol.
-Estimular el pensament tàctic.
-Invertir en el desenvolupament cognitiu de l'infant.



METODOLOGIAMETODOLOGIA

El  nostre  principal  objectiu  és  que  tots  els  infants  que  participin  en  les  nostres
classes tinguin un nivell motriu bàsic i puguin realitzar exercicis bàsics com poden ser
la  roda,  voltereta,  control  del  cos  en  moviment  entre  d'altres.
Això acompanyat d'una càrrega tècnica i físic pròpia del nostre esport i adaptada per
infants.
Ens  incloem en  les  noves  corrents  del  segle  XXI i  ens  centrem en  el  joc  com a
principal mètode per tal de que l'alumne adquireixi les competències pròpies d'aquest
esport.
Dins  el  judo  occidental  s'ha  creat  una  sèrie  de  mesures  que  contribueixen  a
augmentar  la  motivació  dels  petits  i  al  fet  que  ells  mateixos  comprovin  la  seva
evolució.  Un  clar  exemple  d'aquestes  mesures  són  els  cinturons  de  colors,  que
permeten  als  alumnes  poder  observar  tot  el  seu  procés  d'aprenentatge  i  així
desenvolupar l'autoconsciencia dels propis coneixements. 

 

  


