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Introducció
El Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme és una titulació de l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport, i forma
part dels Ensenyaments Esportius de Règim Especial. Condueix a l’obtenció del títol:
➢ Tècnic/a Esportiu/va en Salvament i Socorrisme

El Grau Mitjà està format pel Cicle Inicial (495 hores) i el Cicle Final (660 hores), que en total fan 1 curs escolar
sencer.
Un cop finalitzat el Cicle Inicial, els alumnes obtenen el Certificat de cicle inicial de salvament i socorrisme, que
permet treballar en piscines i parcs aquàtics, entre d'altres.
Un cop finalitzat el Cicle Final, el títol de Tècnic permet treballar dirigint i dinamitzant 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 Dinàmics.

Tècnic Esportiu en Salvament i Socorrisme
(Títol atorgat pel Dept. d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)
1.155 hores (cicle inicial 495h + cicle final 660 hores)
Cicle inicial: octubre – desembre (de 9 a 14h)
Cicle final: gener – juny (de 9 a 14h)
Llinars del Vallès (Escola Ginebró / L’Esportiu)
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Requisits d’accés
•

Graduat en ESO (o estudis equivalents) o haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de
25 anys.

•

Cal 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.
•
•

Hi ha 3 convocatòries anuals, a les quals cal inscriure’s amb antelació.
Podeu consultar el contingut de la prova d’accés aquí.

Pla d’estudis
CICLE INICIAL
Prova específica d’accés (120 hores)
Bloc comú (80 hores)
•
•
•
•

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

Bloc específic (180 hores)
•
•
•
•

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

Bloc de formació pràctica (115 hores)
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CICLE FINAL
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
Continuïtat formativa
Les persones que superen el Cicle Inicial obtenen un Certificat de primer nivell en Salvament i Socorrisme, que
els permet accedir al Cicle Final i obtenir el títol de Tècnic en Salvament i Socorrisme.
Un cop superat el Cicle Final, els alumnes poden optar a:
•
•
•

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)
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Sortides professionals
Les persones que superen el Grau Mitjà en Salvament i Socorrisme, poden accedir al món laboral com a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitor de salvament i socorrisme
Jutge cronometrador
Socorrista en piscines, parcs aquàtics i piscines naturals
Socorrista en platges marítimes, fluvials, llacs i embassaments
Socorrista de suport d'unitats d'intervenció aquàtica
Socorrista en activitats aquàtiques en l'entorn natural o 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

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 i Preus
Matrícula: 245€
Mensualitat: 345€/mes (d’octubre a juny)

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

Per email secretariaebc@ginebro.cat / secretaria@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. L’Escola Ginebró SCCL es reserva el dret d’anul·lar el curs sencer o el cicle final si no s’arriba al
mínim d’alumnes inscrits.
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