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17310 Lloret de Mar  
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Fax 972 371 652 
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 CFGM. Tècnic o tècnica en Salvament i Socorrisme 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021 
 

La preinscripció s’ha de fer de forma telemàtica, via web www.gencat.cat/preinscripcio  
 
HORARI SECRETARIA:  MATINS: de dilluns a divendres: de 9 a 13h 
  
 
CALENDARI: 

Presentació de sol·licituds  del 2 al 17 de juny de 2020. 

Publicació llistes amb barem provisional 9 de juliol de 2020 

Reclamacions 10 al 14 de juliol de 2020 

Resolució reclamacions 15 de juliol 

Sorteig número de desempat 15 de juliol de 2020 11h 

Publicació llistes ordenades definitives 20 de juliol de 2020 

Publicació llistes d’ admesos 30 de juliol de 2020 

Període matriculació o confirmació de plaça 1 al 7 de setembre de 2020 

 
Període extraordinari en cas de vacants:   Cal posar-se en contacte amb el centre a partir del 8 de setembre. 

 
REQUISITS D’ACCÉS 

 Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova 
d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el 
curs específic per a l'accés a cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 
anys l'any en què es fa la prova. 
 

 Superar una prova específica d'accés, que acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la 
natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la 
iniciació esportiva. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del 
cicle inicial. 

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de l'especialitat. 

 
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 

 
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 LECTIU 
Semi-presencial el bloc comú. De dilluns a divendres de 16’30 a 22 h. 
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