
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Grau Mitjà de Salvament i 
Socorrisme (cicle final) 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

GRAU MITJÀ DE SALVAMENT I SOCORRISME 
(CICLE FINAL) 

 
Introducció 
 

El Cicle Final del GM de Salvament i Socorrisme  capacita  per adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i 

el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de salvament i socorrisme; organitzar, 

acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments; 

gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar 

activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva.  

 

El Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme és un Ensenyament Esportiu de Règim Especial que imparteix l’Escola 

Ginebró, a través del projecte Dinàmics de cursos i certificats professionals d’esport, salut i lleure 

  
 

Tècnic Esportiu en Salvament i Socorrisme 

(Títol atorgat pel Dept. d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya) 

 

660 hores (80h bloc comú + 300h bloc específic + 180h pràctiques). 

 

Del 8 de gener al 7 de juny de 2019 

Horari: de dilluns a dijous de 15 a 20h / divendres de 15 a 18.30h 
 

Llinars del Vallès (Escola Ginebró / L’Esportiu) 

 

 

Requisits d’accés 
 

 Cal haver superat el cicle inicial del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme 

 

Pla d’estudis 
 

Bloc comú (180 hores) 

 Bases de l’aprenentatge esportiu  

 Bases de l’entrenament esportiu 

 Esport adaptat i discapacitat 

 Organització i legislació esportiva) 

 Gènere i esport  



 

 
 

 

 

 

 
 
 
Bloc específic (300 hores) 

 Escola de salvament i socorrisme 

 Preparació física del socorrista 

 Perfeccionament tècnic en salvament i socorrisme  

 Org. d’esdeveniments de tecnificació en salvament i socorrisme 

 Espais aquàtics i materials 

 Seguretat i intervenció en espais aquàtics naturals 
 
Bloc de formació pràctica (180 hores) 

 

 

Titulació, sortides professionals i continuitat  
 

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat de primer nivell en Salvament i 
Socorrisme, poden accedir:  

 Un cicle de tècnic esportiu o tècnica esportiva superior de salvament i socorrisme, si en 

superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat 

 Un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats físiques i 

esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de batxillerat 

 Batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades) 
 

Al món laboral, el títol els permetrà treballar com a: 

- Socorrista en platges marítimes 

- Socorrista en platges fluvial 

- 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 

- Entrenador/a de salvament i socorrisme 

- Coordinador/a en escoles esportives de salvament i socorrisme · 

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

- Àrbitre auxiliar 

 



 

 
 

 

 

 

 
 
 
Calendari i horaris 
 

El curs es realitzarà del 8 de gener al 7 de juny de 2019, de dilluns a divendres 

Horari: de dilluns a dijous de 15 a 20h / divendres de 15 a 18.30h 

 
Instal·lacions 
 
Escola Ginebró (edifici EBC) 
C/ Joaquim Costa, s/n 
08450 Llinars del Vallès 
https://goo.gl/maps/QHa4nnTerHy 
 

L’Esportiu de Llinars 
Av. Pau Casals, 281-283 
08450 Llinars del Vallès 
https://goo.gl/maps/1y6AruAmpj82 
 

 

Inscripcions 
 

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar una entrevista personal amb el coordinador 
acadèmic i recollir la documentació per la inscripció: 

 Per email coordinacio@dinamics.coop 

 Per telèfon: 93 841 2547 

És imprescindible realitzar el pagament de la matrícula per reservar la plaça. 
L’assignació de places és per estricte ordre d’inscripció.  
 
 

Preus 
 

Matrícula: 245€  
* Queden exempts de pagament de matrícula els alumnes que hagin cursat el cicle inicial del GM entre 
octubre i desembre de 2018 a l’Escola Ginebró 
 
Pagament mensual:  345€ / mes (de gener a juny 2019) 
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