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INSTITUT LA BASTIDA 

TÈCNIC /A ESPORTIU/IVA SUPERIOR  

EN SALVAMENT I SOCORRISME 

875 HORES 

TÈCNIC/A ESPORTIU/IVA  

EN SALVAMENT I SOCORRISME 

660 HORES 

CERTIFICAT DE CICLE INICIAL 

 DE SALVAMENT I SOCORRISME  

495 HORES 

INSTITUT LA BASTIDA 

CONVENI ERASMUS+ 

Generalitat de Catalunya  

Departament d’Ensenyament 



Requisit Acadèmic 

 Disposar del certificat de cicle inicial de 

salvament i socorrisme 

 

 

El curs s’imparteix en horari de matí 

 

 

El curs té una durada de 660h 

CONDICIONS D’ACCÉS SORTIDES PROFESSIONALS 

HORARI 

DURACIÓ DEL CURS 

Aquest cicle permet desenvolupar les següents 

funcions: 

 Entrenador de salvament i socorrisme 

 Coordinador en escoles esportives de sal-
vament i socorrisme 

 Responsable d’instal·lació aquàtica i/o 
equip de socorristes en el medi natural 

 Socorrista en platges marítimes 

 Socorrista en platges fluvials 

 Socorrista en llacs i embassament 

 Socorrista en suport d’unitats d’intervenció 
aquàtica 

 Socorrista en activitats aquàtiques en l’en-
torn natural 

 Socorrista en activitats nàutiques i esporti-
ves 

 Àrbitre auxiliar 

Aquestes funcions es poden desenvolupar en: 

 Entitats de caràcter públic o privat 

 Entitats esportives municipals 

 Patronats esportius 

 Centres d’alt rendiment esportiu 

 Centres de tecnificació esportiva 

 Federacions esportives 

MÒDULS  

Mòduls  del bloc comú  (180h) 

 Bases de l’aprenentatge esportiu (60h) 

 Bases de l’entrenament esportiu  (70h) 

 Esport adaptat i discapacitat  (20h) 

 Organització i legislació esportiva  (20h) 

 Gènere i esport  (10h) 

Mòduls del bloc específic (480h) 

 Escola de salvament i socorrisme  (30h) 

 Preparació física del socorrrista  (36h) 

 Perfeccionament tècnic en salvament i so-

corrisme (52h) 

 Organització d’esdeveniments de tecnificació 

en salvament i socorrisme  (97) 

 Espais aquàtics i materials  (60h) 

 Seguretat i intervenció en espais aquàtics 

naturals (90h) 

 Formació pràctica (115h) 

ON PUC TREBALLAR 


