
Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per intervenir
operativament, d'acord amb les normes de seguretat, en
emergències que han estat provocades per esdeveniments
o catàstrofes originades per riscos diversos (naturals,
antròpics i tecnològics), tant en entorn rural i forestal com
urbà, portant a terme les activitats de control, mitigació i
extinció dels agents causants dels esmentats
esdeveniments (foc, avingudes d'aigua i substàncies
nuclears, biològiques i químiques, entre d'altres), el rescat,
el salvament i l'atenció com a primer intervinent de les
persones afectades i la rehabilitació d'emergència de les
zones o béns concernits, mantenint operatius els vehicles,
equips, màquines i eines d'intervenció; també per
organitzar els equips i unitats sota la seva responsabilitat, i
contribuir a la divulgació i compliment dels principis i
normes de protecció civil, aplicant la normativa vigent en
matèria d'inspecció i plans d'autoprotecció d'edificis i
instal·lacions industrials.

La durada és de 2.000 hores, que es distribueixen en dos
cursos acadèmics.

Continguts

Manteniment i Comprovació del Funcionament dels

Mitjans Materials Emprats en la Prevenció de Riscos

d'Incendis i Emergències

•

Vigilància i Intervenció Operativa en Incendis Forestals•

Intervenció Operativa en Extinció d'Incendis Urbans•

Intervenció Operativa en Esdeveniments d'Origen Natural,

Tecnològic i Antròpic

•

Intervenció Operativa en Activitats de Salvament i Rescat•

Inspecció d'Establiments, Esdeveniments i Instal·lacions

per a la Prevenció d'Incendis i Emergències

•

Atenció Sanitària Inicial en Situacions d'Emergència•

Suport Psicològic en Situacions d'Emergència•

Coordinació d'Equips i Unitats d'Emergències•

Ciències Aplicades a l'Àmbit Professional•

Formació i Orientació Laboral•

Empresa i Iniciativa Emprenedora•

Anglès Tècnic•

Síntesi•

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen
algun dels requisits següents:

tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria,

•

haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de

grau mitjà,

•

tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,•

haver superat el segon curs del batxillerat unificat i

polivalent (BUP),

•

tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,•

haver superat la prova d'accés a la universitat per a més

grans de 25 anys,

•

haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de

qualificació professional inicial (PQPI),

•

tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau

superior.

•

Les persones que no compleixen cap dels requisits
esmentats han de superar una prova d'accés. Per
presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es
fa la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i
presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en
primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis
equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació
s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per
sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que
accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs
específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes
s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al
curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del
Departament d'Educació. Per a la resta de centres,
consulteu l'import en el centre corresponent.
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https://triaeducativa.gencat.cat/ca/cursos-acces-cicles/curs-especific-acces-cicles-gm/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/cursos-acces-cicles/curs-especific-acces-cicles-gm/
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/


Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

Sortides acadèmiques

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol
de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

al batxillerat,•

a un cicle de grau superior.•

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món
laboral com a:

encarregat o encarregada d'extinció d'incendis forestals;•

bomber o bombera forestal;•

vigilant d'incendis forestals;•

bomber o bombera de serveis municipals;•

bomber o bombera de serveis provincials.•

tècnic o tècnica en emergències de les Forces Armades

(FFAA);

•

bomber o bombera d'altres serveis entre entitats

públiques;

•

bomber o bombera d'aeroports;•

bomber o bombera d'empresa privada;•

bomber o bombera de serveis de comunitat autònoma;•

bomber o bombera de serveis mancomunats;•

bomber o bombera de serveis consorciats.•

Normativa

Reial decret 907/2013, de 22 de novembre, pel qual

s'estableix el títol de tècnic en emergències i protecció

civil i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm.

301, de 17.12.2013)

•
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https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13164


Baix Camp

Botarell

Risk 112 formació en emergències
(43012851)
ctra. Botarell a les Borges del Camp,s/n
43772 Botarell
Tel. null
Centre: privat
Horari: diürn

Vallès Oriental

Mollet del Vallès

Institut de Mollet del Vallès
(08021594)
av. Burgos, 96
08100 Mollet del Vallès
Tel. 935705354
Centre: públic
Horari: diürn-tarda
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