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 GRAU MITJÀ - Tècnic d’esports en salvament i socorrisme  

      De què treballaràs? 

 El cicle inicial: 

 monitor/a de salvament i socorrisme,  jutge/jutgessa cronometrador/a, socorrista en 
piscines i piscines naturals. 

 El cicle final:  entrenador/a de salvament i socorrisme, coordinador/a en escoles esportives de 

salvament i socorrisme,responsable d’instal·lació aquàtica i/o equip de socorristes en el medi 
natural, socorrista en platges marítimes, fluvials, llacs i embassaments,socorrista de suport d’unitats 
d’intervenció aquàtica, socorrista en activitats aquàtiques en l’entorn natural i en activitats nàutiques 
i esportives, àrbitre auxiliar. 

 On treballaràs? 

Cicle inicial: piscines públiques i privades, clubs, federacions i parcs aquàtics. Ajuntaments, hotels, 
càmpings, cases de colònies,... 
Cicle final: piscines públiques i privades, clubs, federacions, parcs aquàtics, platges, rius, llacs i altres 
espais naturals. Ajuntaments, hotels, càmpings, cases de colònies,... 

 Què estudiaràs? 

 Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen en dos blocs: el bloc comú, format 
per mòduls que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a l'inici, 
l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat, tots relacionats amb l’entorn social, i el bloc específic, 
format per mòduls relacionats amb el coneixement de caràcter científic, tècnic i pràctic corresponents a 
la modalitat, disciplina o especialitat esportiva. Dins d’aquest bloc específic es cursa la formació en 
centres de treball, entitats i empreses de l’àmbit de l’activitat física i l’esport que ofereixen activitats 
relacionades amb el salvament i socorrisme, en què es poden aplicar els coneixements i les destreses 
adquirits. 
  

 Durada dels estudis 

 El cicle inicial (de setembre a desembre) 

 Té una durada de 495 hores. Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial de 
salvament i socorrisme. 

  
El cicle final (de gener a juny) 

 Té una durada de 660 hores.  
 

 HORARI LECTIU 

 Semi-presencial el bloc comú. De dilluns a dijous de 16’45 a 22 h. 
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PREINSCRIPCIÓ CURS 2018-2019 
 

 
REQUISITS D’ACCÉS 
 Títol d’ESO o equivalent o haver superat la prova general d’accés a Cicles esportius de grau mig 

o haver superat el curs de formació específic. 
 Prova específica del Cicle 
 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 
 
 La sol·licitud, que serà única, es presentarà en el centre demanat en primera opció. 
 Original i fotocòpia del: 

-Llibre de Família o altres documents relatius a la filiació pels alumnes menors d’edat 
-DNI/NIE d’ambdós pares i tutors  pels alumnes menors d’edat. 
-DNI, NIE o Passaport de l’alumne  
-Targeta d’Identificació Sanitària (TIS) de l’alumne/a. 
- Fotocòpia del Títol al·legat 
- Certificat d’haver aprovat la prova específica 

      
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA 
Certificació de la qualificació mitjana dels estudis que permetin l’accés. 
Pels alumnes que estan cursant el 4t d’ESO, la certificació de la mitjana dels 3 cursos d’ESO. 
Sí no hi consta la qualificació mitjana numèrica , es considerarà un 5 
 
CALENDARI: 

Presentació de sol·licituds 
del 8 de maig al 6 de juny de 2018.  
 

Publicació llistes amb barem provisional 11 de juny de 2018 

Reclamacions  12 de juny de 2018 

Publicació llistes amb barem definitiu 13 de juny de 2018 

Publicació llistes d’ admesos 15 de juny de 2018 

Període matriculació o confirmació de plaça del 4 al 11 de juliol de 2018 

Període extraordinari en cas de vacants:  
El calendari es publica la primera setmana de setembre de 2018 

 
PREU MATRÍCULA 
 
Cicle inicial (es cursa de setembre a desembre): 689.50 € 
Cicle final (es cursa de gener a juny) (caldrà fer la matrícula al mes de gener):  1.364’50€ 
 
HORARI SECRETARIA:  MATINS: de dilluns a divendres: de 8’30h a 14’30h 
                                          TARDA: dilluns i  dimecres des de les 16h a les 18h 
 

HORARI D’ESTIU DES DE L’1 DE JUNY AL 30 DE SETEMBRE : de dilluns a divendres de 8,30h a 14,30h 

  
 

 


