
  



JUDO. Activitat extraescolar 
 

EL JUDO 

El JUDO és un esport olímpic recopilat de l'antic sistema de lluita japonès anomenat jiu jitsu. 

Jigoro Kano, el seu creador, elimina d'aquest art marcial totes les tècniques que poden resultar 
perilloses conservant les de major valor i aportant, al mateix temps, noves habilitats tècniques. 

Jigoro Kano concep el judo com una forma d'educació física que afavoreix el creixement i el 
desenvolupament de la persona tant en l'aspecte físic com personal. 

JU significa "flexibilitat, no resistència" i DO "camí". Així doncs, el principi bàsic del JUDO és el 
camí de la flexibilitat o de la no resistència. 

Jigoro Kano (1860-1938), va ser un destacat lletrat i pedagog japonès. Va treballar en el 
desenvolupament de l'educació física i l'esport, tant en l'àmbit nacional com internacional i va 
presidir la Federació Esportiva del Japó. Va ser el primer japonès que va representar al seu país 
en el Comitè Olímpic Internacional. 

 

BENEFICIS DE LA PRÀCTICA DEL JUDO 

El JUDO és un esport ideal per als nens i nenes de 5 a 15 anys per el seu alt contingut 
pedagògic. 

La finalitat de l’activitat és que els nens i nenes s’ho passin bé jugant i aprenent. 

L’objectiu principal del judo és educar i formar als qui el practiquen, en l’àmbit personal i 
motriu. 

A nivell personal: 

· Desenvolupa l’autoestima a nivell personal, social (escolar) i familiar. 
· Desenvolupa les capacitats d’autocontrol. 
· Afavoreix l’expressió de l’afectivitat. 
· Evita conflictes emocionals. 
· Aporta seguretat en un mateix. 
· Afavoreix la percepció d’un mateix i dels altres. 
· Canalitza l’agressivitat i referma la personalitat.   
· Afavoreix la concentració i la constància. 

A nivell motriu: 

· Millora el control corporal, la psicomotricitat. 
· Treballa l’orientació i la capacitat espaial. 
· Desenvolupa qualitats com l’equilibri i la coordinació. 
· Incideix en les habilitats motrius bàsiques (desplaçaments, traccions...) 
· Desenvolupa les capacitats condicionants (força, resistència...) 
 
  



FUNCIONAMENT DE L’ ACTIVITAT 

 
Treballem amb un programa molt didàctic d’iniciació i perfeccionament del Judo, tenint com a 
eina principal el joc i les formes d’entrenament pròpies del judo. 

1er NIVELL (Nens i nenes de 4, 5 i 6 anys - P4, P5 i Primer)  

L’objectiu principal en aquestes edats és el de treballar la percepció espai-temporal, afavorir el 
desenvolupament de la psicomotricitat i l’equilibri tant estàtic com dinàmic. 

Els eixos principals de l’activitat són la iniciació a les caigudes i el desenvolupament de les 
qualitats motrius com elements de l’Educació Física de base. En aquest nivell s’introdueixen 
també les primeres tècniques i es treballen els hàbits i conductes que envolten les sessions de 
Judo.  

2n NIVELL (Nens i nenes de 7, 8 i 9 anys - Segon, Tercer i quart) 

Els alumnes amplien els seus coneixements sobre les tècniques de projecció i controls del Judo 
al terra i l’aplicació d’aquests mitjançant el joc. A més s'inicien en el treball i desenvolupament 
de les capacitats físiques adequades a la seva edat, sense deixar de costat el foment dels valors 
morals que formen part del context d’aquest esport, els quals ha de traslladar al seu 
comportament en la vida quotidiana (a casa, l’escola i en les activitats esportives). 

3r NIVELL (Nens/es de 10, 11 i 12 anys - Cinquè i Sisè)    

En aquest nivell els alumnes han assolit el nivell de maduresa que els permet introduir-se en 
un treball i perfeccionament tècnic més ampli. S’introdueix l’aprenentatge i desenvolupament 
de l’estratègia, mentre que se segueixen treballant les capacitats físiques.  

 

  



 

PROTOCOL D'ACTUACIÓ DE L'ACTIVITAT (aplicació de mesures COVID-19) 

 

1 - ACCESSOS  

L'entrada i sortida del recinte es farà de forma ordenada mantenint la distància social 
entre participants. 

En l’espai assignat per berenar es mantindrà l'organització pròpia del centre amb els 
respectius grups bombolla.  

Es portarà un registre d'assistència de cada sessió.  

A l’entrada i sortida de l’activitat es prendrà la temperatura dels participants i es farà 
higiene de mans i peus amb gel hidroalcohòlic. 

L'ús de mascareta serà obligatori segons els protocols marcats per la Generalitat en 
cada franja d'edat. 

 

2 - VESTIDORS 

Els alumnes realitzaran l'activitat amb roba còmoda, no fent necessari l'ús del vestidor. 
Si escau podran utilitzar la jaqueta del judogui que es posaran a sobre de la samarreta 
interior. 

 

3 - TATAMI 

Cada participant comptarà amb un espai mínim de 2,5 m² per desenvolupar l'activitat 
sense contacte, complint sempre les ràtios que marquin les autoritats. 

El tatami serà sempre desinfectat en acabar la sessió. 

 

4 - MATERIAL 

El material serà d'ús personal. Serà higienitzat després del seu ús. En el cas que es 
comparteixi material, es farà higiene de mans amb gel hidroalcohòlic abans i després 
del seu ús. 

Per adaptar-nos a la nova situació hem dissenyat material propi pel desenvolupament 
de l'activitat de forma segura. 



5 - L'ACTIVITAT 

L'activitat es desenvoluparà sense contacte físic entre els participants aprofitant el joc i 
els sistemes d'entrenament individual propis del judo. 

Els grups de treball mantindran el grup bombolla de classe dintre de la sessió. 

Tots els continguts de les sessions s'adaptaran a les exigències vigents.  

 

* En tots els casos mantindrem la ràtio de m² per participant que determini la 
Generalitat. 

* En cas de confinament total d'algun grup les sessions continuaran en l'horari i amb 
els Mestres habituals en format on-line. 

* Si l'activitat no es pot desenvolupar en un espai tancat, tenim previst una 
programació I materials alternatius pel desenvolupament en espais oberts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest document ha estat elaborat seguint els protocols i les indicacions de la 
Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de judo i DA 

                                                  
  

TEMPERATURA - MASCARETA - HIGIENE DE MANS - DISTÀNCIA SOCIAL 

 


