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CFGM. Salvament i 

Socorrisme. 







@cicles_ins_rocagrossa_lloret



INSTAL·LACIONS 

ESPECÍFIQUES

 Pavelló poliesportiu cobert

 Doble multipista Esportiva

 Vestidors amb dutxes

 Servei de Bar-Menjador

 2 aules d’Informàtica

 Estudi de gravació de TV

 Biblioteca

MUNICIPALS:

 Pavellons, 

 Pistes atletisme, 

 Camps de futbol 

 Piscina



Què s’estudia al Rocagrossa?

 ESO 

 BTX

 CFGM. Conducció d’Activitats Físicoesportives en el Medi Natural 

 CFGM. Salvament i Socorrisme. 

 CFGM. Futbol. 

 CFGS Dual d’Ensenyament i Animació Socioesportiva

 CFGS Dual de Condicionament Físic



CALENDARI

Inici classes: al setembre com tots els centres

 Cicle inicial: de setembre a desembre

 Cicle final: de gener a juny



CICLE INICIAL:
Té una durada de 495 hores. Si se supera el curs, s’obté el 

certificat de cicle inicial de Salvament i Socorrisme.

CICLE FINAL :
Té una durada de 660 hores. Si es supera el curs sóbté el 

Tècnic esportiu o tècnica esportiva en Salvament i 

Socorrisme

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/modalitats/salvament-socorrisme/?p_id=1951&estudi
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/modalitats/salvament-socorrisme/?p_id=1951&estudi


ACCEÈS

 ESO

 PROVA ESPECÍFICA

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/


MARC HORARI

 De dilluns a divendres

 De 16'30 h a 22 h



MÒDULS i PREU 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/modalitats/salvament-socorrisme/?p_id=1951&estudi


I DESPRÉS…QUÈ PUC FER?

Cicle incial

Sortides acadèmiques

 Cicle final 

Sortides professionals

Cicle inicial:

 monitor/a de salvament i socorrisme, 

 monitor de natació

 jutge/jutgessa cronometrador/a, 

 Socorrista en piscines, piscines naturals i parcs aquàtics.



I DESPRÉS…QUÈ PUC FER?

Cicle final  
Sortides acadèmiques

● a un cicle de tècnic esportiu o tècnica esportiva superior de 

salvament i socorrisme, (prova d’accès)

● a un cicle de grau superior de formació professional de la família

d'activitats físiques i esportives, (prova d’accès)

● al batxillerat



Sortides professionals

Cicle final 

 entrenador o entrenadora de salvament i socorrisme,

 coordinador o coordinadora en escoles esportives de SOS,

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

natural,

 socorrista en platges marítimes,

 socorrista en platges fluvials,

 socorrista en llacs i embassaments,

 socorrista de suport d’unitats d’intervenció aquàtica,

 socorrista en activitats aquàtiques en l’entorn natural,

 socorrista en activitats nauticoesportives,

 àrbitre auxiliar.



https://www.youtube.com/watch?v=YtSHGpYVIl4
https://www.youtube.com/watch?v=YtSHGpYVIl4


Preinscripció

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/






FCT. EMPRESES COL·LABORADORES



Pàgina web de l’institut:

Correu electrònic INS Rocagrossa: b7006770@xtec.cat 



Per a més informació

Ensenyaments esportius

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/curriculum_ense_prof_esport/
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/curriculum_ense_prof_esport/


MOLTES 
GRÀCIES!


