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Centre Certificat ISO 9001 

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 



A .– Requisits Acadèmics 

 Disposar del títol d’ESO o equivalent 

 Haver superat la prova d’accés a cicle mitjà 

 Haver superat la prova general d’accés per 

a més grans de 25 anys 

 Superar una prova general d’accés i tenir 

com a mínim 17 anys en l’any que es fa la 

prova 

B.– Requisit esportiu 

 Superar una prova específica d’accés de 

salvament i socorrisme 

 

 

El curs s’imparteix en horari de matí 

 

 

El curs té una durada de 495h 

CONDICIONS D’ACCÉS COMPETÈNCIES I SORTIDES 

PROFESSIONALS 

HORARI 

DURACIÓ DEL CURS 

Aquest cicle permet: 

 Dinamitzar, instruir i concretar la iniciació 

al medi aquàtic i la iniciació esportiva en 

salvament i socorrisme. 

 Organitzar, acompanyar i tutelar als socor-

ristes i usuaris durant la seva participació 

en activitats, competicions i esdeveniments 

propis d’aquest nivell. 

Es poden desenvolupar les funcions com a: 

 Monitor de salvament i socorrisme 

 Jutge cronometrador 

 Socorrista en piscines 

 Socorrista en parcs aquàtics 

 Socorrista en piscines naturals 

MÒDULS  

Prova específica d'accés  (120h) 

Mòduls  del bloc comú  (80h) 

 Bases del comportament Esportiu  (30h) 

 Primers auxilis  (30h) 

 Activitat física adaptada i discapacitat (10h) 

 Organització esportiva (10h) 

Mòduls del bloc específic (295h) 

 Instal·lacions aquàtiques i materials (25h) 

 Metodologia de salvament i socorrisme 

(65h) 

 Organització d’esdeveniments d’iniciació en 

salvament i socorrisme (25h) 

 Seguretat i intervenció en instal·lacions 

aquàtiques (65h) 

 Formació pràctica (115) 

 


