GM Salvament i Socorrisme – intensiu

Grau Mitjà de Salvament i
Socorrisme (Cicle Inicial)
Intensiu per titulats
AAFE, EAS, CF i Grau de CAFE
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Presentació
El Curs Intensiu de Salvament i Socorrisme va adreçat als alumnes d’últim curs i titulats dels Cicles
Formatius de Grau Superior d’Esports (AAFE, EAS i CF).




Animació d’Activitats Físiques i Esportives (AAFE)
Ensenyament i Animació Socioesportiva (EAS)
Condicionament Físic (CF)

També poden fer-lo els alumnes d’últim curs o titulats del Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
(CAFE).
El curs consta de les assignatures i pràctiques del Cicle Inicial del Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme i
condueix a l’obtenció del:
 Certificat de Cicle Inicial de Salvament i Socorrisme.
Per inscriure’s al curs, és imprescindible haver superat la prova d’accés que convoca el Departament
d’Ensenyament.

Curs intensiu de Salvament i Socorrisme
Certificat de Cicle Inicial en Salvament i Socorrisme
(Títol atorgat pel Dept. d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)
370 hores (vegeu convalidacions)
Bloc específic: del 15 de juny al 10 de juliol
Bloc comú: del 13 al 24 de juliol *
Llinars del Vallès (Escola Ginebró / L’Esportiu)
* Només EAS i CF, pendent de confirmació fins que el Consejo Superior de Deportes (CSD) resolgui si els titulats
EAS i CF han de cursar algun o tots els mòduls del bloc comú.
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Convalidacions
Els alumnes podran sol·licitar convalidacions al Consejo Superior de Deportes (CSD), segons els estudis
realitzats:


CFGS Animació d'Activitats Físiques i Esportives (AAFE)
Convaliden tot el bloc comú i part del bloc específic. Han de cursar 90h.



CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva (EAS)
Han de cursar tot el bloc específic (180h). Convalidacions del bloc comú pendents de confirmació per
part del CSD.



CFGS Condicionament Físic (CF)
Han de cursar tot el bloc específic (180h). Convalidacions del bloc comú pendents de confirmació per
part del CSD.



Grau de CAFE
Han de cursar el bloc específic (180h). Convaliden tot el bloc comú.

Requisits d’accés
Per accedir a aquest curs cal complir els requisits següents:
-

Tenir el títol de Tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva (EAS), Condicionament
Físic (CF) o Animació d’activitats físiques i esportives (AAFE), o estar acabant l’últim curs; tenir el
Grau de CAFE o estar acabant l’últim curs.

-

Superar la Prova d’Accés que convoca el Departament d’Ensenyament abans de començar el curs.
 Inscripcions del dia 4 al 21 de maig de 2020
 Proves entre el 9 i el 30 de juny de 2020 (a concretar dies exactes)
Més info i inscripcions aquí
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Continguts
Prova d’accés (120h)
És requisit imprescindible haver realitzat i superat la Prova d’Accés per poder cursar aquest intensiu
Bloc comú (80 hores) *





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

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

Bloc de formació pràctica (115 hores)
Els alumnes han de realitzar pràctiques específiques de salvament i socorrisme.
En casos puntuals es pot sol·licitar la convalidació parcial de les pràctiques, o bé exempcions.

* Els alumnes titulats d'AAFE i grau de CAFE convaliden totalment el bloc comú. Queda pendent de confirmació
per part del CSD quines assignatures del bloc comú es convaliden en el cas d'EAS i CF.
** Els alumnes d'AAFE convaliden 2 assignatures del bloc específic i han de cursar només 90 hores.

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.
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Titulació, sortides professionals i continuïtat
Els alumnes obtindran el Certificat de Cicle Inicial en Salvament i socorrisme, que capacita per treballar
com a:




Socorrista en piscines, parcs aquàtics i piscines naturals
Monitor/a de salvament i socorrisme
Jutge cronometrador

Aquest curs permet accedir al Cicle Final del Grau Mitjà que condueix a l’obtenció del Títol de tècnic/a
esportiu/va en Salvament i socorrisme i capacita per a treballar com a:







Socorrista en platges marítimes, fluvials, llacs i embassaments
Socorrista de suport d’unitats d’intervenció aquàtica, en activitats aquàtiques en l’entorn
natural i en activitats nauticoesportives
Entrenador de salvament i socorrisme
Coordinador d’escoles esportives de salvament i socorrisme
Responsable d’instal·lació aquàtica o equip de socorristes en el medi natural
Àrbitre auxiliar

Lloc d’impartició
Aquest curs s’imparteix a Llinars del Vallès, a les instal·lacions de l’Escola Ginebró i L’Esportiu.
Escola Ginebró - edifici Batxillerat i Cicles
C/ Joaquim Costa s/n
08450 Llinars del Vallès
https://goo.gl/maps/5fBMd1Gkwvs
L’Esportiu de Llinars
Av. Pau Casals, 281-283
08450 Llinars del Vallès
https://goo.gl/maps/1y6AruAmpj82

Calendari, horaris i preus
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El curs tindrà lloc durant el mes de juny i juliol, en el calendari següent segons les convalidacions:



Del 15 al 27 de juny: horari de matins (de 8 a 15h)
A partir del 29 de juny: horari de tardes (de 14 a 21h)
Juny 2020

Juliol 2020
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Preus
Alumnes

Mòduls a
cursar

AAFE
Grau CAFE
EAS / CF

Matrícula i
reserva de plaça

*

245€
245€
245€

Mensualitats

Total

190 € (juny)
255 € x 2 (juny i juliol)
255 € x 2 (juny i juliol) + 275€* (juliol)

435 €
755 €
755 + 275* €

* Pendent de resolució del CSD sobre els mòduls del bloc comú que hauran de cursar els titulats EAS i CF. El preu
del bloc comú (275€) inclou la impartició del bloc comú sencer; en cas que el CSD resolgui que els titulats EAS/CF
no han de cursar la totalitat de mòduls del bloc comú, es farà un càlcul proporcional.

Inscripcions
Informació i preinscripcions:
https://www.dinamics.coop/cursos-de-socorrisme/gm-salvament-socorrisme-intensiu
Contacte: secretaria@dinamics.coop / 93 841 2547
Escola Ginebró, c/ Joaquim Costa s/n, 08450 Llinars del Vallès
Horari de secretaria: de 8 a 20h (dl-dj) / de 8 a 18h (div)
És imprescindible realitzar el pagament de la matrícula per reservar la plaça. L’assignació de places és
per estricte ordre d’inscripció. L’Escola Ginebró SCCL es reserva el dret d’anul·lar al curs o un bloc
concret si no s’arriba al mínim d’alumnes inscrits.

6

