GM Salvament i Socorrisme – intensiu AAFE

Grau Mitjà de
Salvament i Socorrisme
Intensiu per alumnes o titulats AAFE

GM Salvament i Socorrisme – intensiu AAFE

Presentació
El Curs Intensiu de Salvament i Socorrisme va adreçat als alumnes de 2n curs i titulats del CFGS d’Animació
d’Activitats Físiques i Esportives (AAFE).
El curs consta de les assignatures i pràctiques que permeten completar el Cicle Inicial del Grau Mitjà de
Salvament i Socorrisme i condueix a l’obtenció del:
 Certificat de Cicle Inicial de Salvament i Socorrisme.

Què aprendràs?
Aquest certificat capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en
salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació
d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que
s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les
condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en
l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i
usuaris de l’activitat i la instal·lació.
Per inscriure’s al curs, és imprescindible haver superat la prova d’accés que convoca el Departament
d’Ensenyament.

A qui va adreçat el curs?
Per accedir al Grau Mig de salvament i socorrisme cal complir els requisits següents:
-

Tenir el títol de Tècnic superior en Animació d’activitats físiques i esportives (AAFE), o estar cursant segon.

-

Superar la Prova d’Accés que convoca el Departament d’Ensenyament, i que té assignada una càrrega
horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del Cicle Inicial.


Inscripcions: cal inscriure's durant el mes de maig a la convocatòria de juny, i seleccionar el centre
on voldràs realitzar les proves. Pots consultar les dates i altres informacions aquí.
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Continguts
Bloc comú (80 hores)





Bases del comportament esportiu
Primers auxilis
Activitat física adaptada i discapacitat
Organització esportiva

CONVALIDAT*

Bloc específic (180 hores)





Instal·lacions aquàtiques i materials
Metodologia de salvament i socorrisme
Organització d’esdeveniments d’iniciació en salvament i socorrisme
Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques

mòduls a cursar

Bloc de formació pràctica (115 hores)
*Els alumnes que tenen superat el CFGS d’animació d’activitats físiques i esportives tenen dret a convalidar el
bloc comú completament i una part del bloc específic:
- Bloc comú: l’alumne ha de sol·licitar la convalidació al Consejo Superior de Deportes
(https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/FichaProcedimientos.aspx?coSia=991946)
- Bloc específic: el centre (Escola Ginebró) resol la convalidació internament.

Calendari i horaris
El curs es realitza del dia 11 al 25 de juny, de dilluns a divendres en horari de matins (de 8 a 15 hores).
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Titulació, sortides professionals i continuitat
Els alumnes obtindran el Certificat de primer nivell en Salvament i socorrisme.
Capacita per treballar de socorrista en piscines, piscines naturals, parcs aquàtics, monitor/a de salvament i
socorrisme, jutge/sa cronometrador/a.
També permet accedir al cicle final per obtenir el Títol de tècnic/a esportiu/va en Salvament i socorrisme, que
capacita per a treballar de socorrista en platges, marítimes i fluvials, embassaments...

Lloc d’impartició
Llinars del Vallès

Mollet del Vallès

Escola Ginebró – edifici EBC / L’Esportiu

Escola Sant Gervasi

C/ Joaquim Costa s/n, 08450 Llinars del Vallès
https://goo.gl/maps/5fBMd1Gkwvs

C/ Sabadell, 41 – 08100 Mollet del Vallès
https://goo.gl/maps/DvsZqPwqPnD2
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Preu i inscripcions
El curs té un cost total de 435 €
 Matrícula i reserva de plaça: 245€
 1 Mensualitat de 190 €
Preinscripcions a la web:
https://www.dinamics.coop/cursos-de-socorrisme/gm-salvament-socorrisme-intensiu-alumnes-aafe
L’assignació de places és per estricte ordre d’inscripció.
Més informació a secretaria@dinamics.coop / 93 841 2547

