
Descripció

La titulació de Salvament i Socorrisme pertany a l’àmbit de
les activitats físiques i de l’esport, i es pot cursar dins dels
ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).
Té una durada de 1.155 hores.
 

El cicle inicial d’aquests estudis 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.
Té una durada de 495 hores. Si se supera el curs, s’obté el
certificat de cicle inicial de Salvament i Socorrisme.
 

El cicle final 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, garantint la seguretat dels usuaris d’activitats
aquàtiques i d’espais aquàtics naturals, fent una vigilància
permanent i eficient, preveient situacions potencialment
perilloses i intervenint de forma eficaç davant un accident o
situació d’emergència, tot això d’acord amb les directrius
que s’estableixen en la programació de referència i amb el
nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels
socorristes i usuaris que participen en l’activitat, i d’espais
aquàtics naturals.
Té una durada de 660 hores.
 

Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos
cursos acadèmics.

Continguts

Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen

en dos blocs: el bloc comú, format per mòduls que
constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques
necessàries per a l’inici, l’adaptació i el perfeccionament de
l’especialitat, tots relacionats amb l’entorn social; el bloc
específic, format per mòduls relacionats amb els
coneixements de caràcter científic, tècnic i pràctic
corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat
esportiva. Dins d’aquest bloc específic es cursa la formació
en centres de treball, entitats i empreses de l’àmbit de
l’activitat física i l’esport que ofereixen activitats
relacionades amb el salvament i socorrisme per tal de
poder aplicar els coneixements i les destreses adquirits.

Cicle inicial (495 hores)

Prova específica (120 hores)

Mòduls del bloc comú (80 hores)

Bases del Comportament Esportiu (30 hores)•

Primers Auxilis (30 hores)•

Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)•

Organització Esportiva (10 hores)•

Mòduls del bloc específic (295 hores)

Instal·lacions Aquàtiques i Materials (25 hores)•

Metodologia de Salvament i Socorrisme (65 hores)•

Organització d’Esdeveniments d’Iniciació en Salvament i

Socorrisme (25 hores)

•

Seguretat i Intervenció en Instal·lacions Aquàtiques (65

hores)

•

Formació Pràctica (115 hores)•

Cicle final (660 hores)

Mòduls del bloc comú (180)

Bases de l’Aprenentatge Esportiu (60 hores)•

Bases de l’Entrenament Esportiu (70 hores)•

Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)•

Organització i Legislació Esportiva (20 hores)•

Gènere i Esport (10 hores)•

Mòduls del bloc específic (480 hores)
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Escola de Salvament i Socorrisme (30 hores)•

Preparació Física del Socorrista (35 hores)•

Perfeccionament Tècnic en Salvament i Socorrisme (50

hores)

•

Organització d’Esdeveniments de Tecnificació en

Salvament i Socorrisme (35 hores)

•

Espais Aquàtics i Materials (60 hores)•

Seguretat i Intervenció en Espais Aquàtics Naturals (90

hores)

•

Formació Pràctica (180 hores)•

 

Més informació del currículum a l'annex

Accés

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

Tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver

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

de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests

requisits han de superar el curs específic per a l'accés a

cicles de grau mitjà o una prova general d'accés. Per

presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què

es fa la prova.

•

Superar una prova específica d'accés, que acredita la

competència professional de dominar les tècniques

bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el

socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les

funcions pròpies de la iniciació esportiva. Aquesta prova

té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol,

sobre la durada total del cicle inicial.

•

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de
l'especialitat.

Tràmits

Per cursar aquests ensenyaments cal formalitzar la

sol·licitud 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 puntuació obtinguda en sumar el següent:

la qualificació mitjana del requisit d'accés al·legat,•

dos punts si la persona sol·licitant està domiciliada a

Catalunya i

•

un punt si s'ha fet la prova específica d'accés en alguna

convocatòria anterior.

•

Les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a
partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Pel que fa a l'import de la matrícula, vegeu els documents
que detallen els preus públics en els centres dependents
del Departament d'Educació.

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions
generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre
corresponent.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

Sortides acadèmiques i professionals

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un
certificat que els permet accedir:

al cicle final i•

al món laboral, com a:•

monitor o monitora de salvament i socorrisme,•

jutge cronometrador o jutgessa cronometradora,•

socorrista en piscines,•

socorrista en parcs aquàtics,•

socorrista en piscines naturals.•

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de
tècnic esportiu o tècnica esportiva, que els permet accedir:

a un cicle de tècnic esportiu o tècnica esportiva superior•

Ensenyaments esportius
Salvament i socorrisme

Salvament i Socorrisme
Grau mitjà

TEGM SS10

2/5 Darrera actualització: 28/07/2021

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=859856&language=ca_ES
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles/gm/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles/gm/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-esportius/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/ensenyaments_esportius/preus_publics/index.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes_preus_publics/preu_public/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/esportius/inici/


de salvament i socorrisme, si en superen la prova d'accés

o bé tenen el títol de batxillerat;

a 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;

•

al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que

queden convalidades), i

•

al món laboral, com a:•

entrenador o entrenadora de salvament i socorrisme,•

coordinador o coordinadora en escoles esportives de

salvament i socorrisme,

•

responsable d’instal·lació aquàtica i/o d’equip de

socorristes en el medi natural,

•

socorrista en platges marítimes,•

socorrista en platges fluvials,•

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,•

àrbitre auxiliar.•

Normativa

Decret 218/2019, de 22 d'octubre, pel qual s'estableix el

currículum corresponent al títol de tècnic/a esportiu en

Salvament i Socorrisme (DOGC núm. 7988, de

24.10.2019)

•
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Alt Empordà

Roses

Institut Illa de Rodes (17006851)
ctra. de les Arenes, 57
17480 Roses
Tel. 972154383
Centre: públic
Horari: diürn

Bages

Manresa

Joviat (08020036)
c. Rubió i Ors, 5-17
08240 Manresa
Tel. 938726988
Centre: privat
Horari: diürn

Baix Llobregat

Esplugues de Llobregat

EFTE Escola Catalana de l'Esport
(08065640)
c. Sant Mateu, s/n
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 934804900
Centre: públic
Horari: diürn

Viladecans

Sant Gabriel (08031231)
av. Germans Gabrielistes, 22
08840 Viladecans
Tel. 936581750
Centre: privat
Horari: diürn

Barcelonès

Barcelona

EFTE Catalana de Montjuïc
(08066681)
av. de l'Estadi, s/n
08038 Barcelona
Tel. 934255445
Centre: públic
Horari: diürn

Institut de Nàutica de Barcelona
(08074847)
c. de l'Escar, 6-8
08039 Barcelona
Tel. 938846074
Centre: públic
Horari: diürn

Institut Ferran Tallada (08014115)
c. Gran Vista, 54

08032 Barcelona
Tel. 933577614
Centre: públic
Horari: diürn

AA Eurofitness Edu (08058908)
c. Perill, 16-22
08012 Barcelona
Tel. 934439315
Centre: privat
Horari: diürn

Barcelona Vitae Les Corts (08073661)
c. Pintor Ribalta, 2-8
08028 Barcelona
Tel. 934170514
Centre: privat
Horari: diürn

CET10 - Centre de Formació
(08075888)
c. Agricultura, 232
08020 Barcelona
Tel. 933137976
Centre: privat
Horari: diürn

Escola Pia de Sarrià-Calassanç
(08004286)
c. Immaculada, 25-35
08017 Barcelona
Tel. 932120908
Centre: privat
Horari: diürn

Ites-Ciape (08014176)
c. Bailèn, 34-36
08010 Barcelona
Tel. 932328993
Centre: privat
Horari: diürn

Lleó XIII (08005412)
c. Lleó XIII, 16-18-20
08022 Barcelona
Tel. 934175001
Centre: privat
Horari: diürn

Sant Adrià de Besòs

Túrbula (08025137)
ctra. de Mataró, 26
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 933815955
Centre: privat
Horari: diürn

Santa Coloma de Gramenet

Institut La Bastida (08037176)
c. Santa Eulàlia, s/n
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 933924261
Centre: públic

Horari: diürn

Garrotxa

Olot

Escola Pia d'Olot (17002341)
pl. Clarà, 9
17800 Olot
Tel. 972260212
Centre: privat
Horari: diürn

Maresme

Mataró

Institut Alexandre Satorras
(08021260)
av. Velòdrom, s/n
08304 Mataró
Tel. 937987711
Centre: públic
Horari: diürn

Escola Pia de Mataró (08021107)
pl. Santa Anna, 1
08302 Mataró
Tel. 937901627
Centre: privat
Horari: diürn

Sant Antoni de Pàdua (08021089)
av. Puig i Cadafalch, 80
08303 Mataró
Tel. 937578489
Centre: privat
Horari: diürn

Montsià

Amposta

Institut de Tecnificació (43010888)
c. França, 19-21
43870 Amposta
Tel. 977707849
Centre: públic
Horari: diürn

Osona

Vic

Institut de Vic (08031022)
av. Sant Bernat Calbó, 8
08500 Vic
Tel. 938891878
Centre: públic
Horari: diürn

El Seminari (08071408)
rda. Francesc Camprodon, 2
08500 Vic
Tel. 600572508
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Centre: privat
Horari: diürn

Pallars Jussà

La Pobla de Segur

Institut Centre d'Esports de
Muntanya del Pallars (25010361)
pça. de les Pobles, s/n
25500 La Pobla de Segur
Tel. null
Centre: públic
Horari: diürn

Pla de l'Estany

Banyoles

Institut Pere Alsius i Torrent
(17000305)
c. Sardana, 17
17820 Banyoles
Tel. 972570991
Centre: públic
Horari: diürn

Segrià

Lleida

EFTE Catalana de la Caparrella
(25009162)
Partida Caparrella, s/n
25192 Lleida
Tel. 973272022
Centre: públic
Horari: diürn

Institut Joan Oró (25002787)
ctra. de Saragossa km. 464,2
25194 Lleida
Tel. 973268399
Centre: públic
Horari: diürn

Episcopal-Mare de Déu de l'Acadèmia
(25002647)
c. Dr. Combelles, 38
25003 Lleida
Tel. 973263100
Centre: privat
Horari: diürn

Selva

Lloret de Mar

Institut Rocagrossa (17006770)
c. Rosa Sensat, 1-11
17310 Lloret de Mar
Tel. 972367489
Centre: públic
Horari: diürn

Solsonès

Solsona

Arrels II (25004309)
av. Cardenal Tarancón, s/n
25280 Solsona
Tel. 973480392
Centre: privat
Horari: diürn

Tarragonès

Salou

Institut Jaume I (43007543)
c. Advocat Gallego, 6
43840 Salou
Tel. 977384771
Centre: públic
Horari: diürn

Vallès Occidental

Rubí

Regina Carmeli (08023803)
c. Sant Sebastià, 34
08191 Rubí
Tel. 936990353
Centre: privat
Horari: diürn

Sabadell

Institut Agustí Serra i Fontanet
(08039203)
c. Vallmanyà, 13-15
08207 Sabadell
Tel. 937230312
Centre: públic
Horari: diürn

Terrassa

Joaquima de Vedruna Terrassa
(08029611)
ctra. de Castellar, 398
08227 Terrassa
Tel. 937860146
Centre: privat
Horari: diürn

Vitae Terrassa (08075360)
c. Mare de Déu dels Àngels, 90
08221 Terrassa
Tel. 934170514
Centre: privat
Horari: diürn

Vallès Oriental

Llinars del Vallès

Ginebró (08045161)

c. Joaquim Costa (Perllongament)
08450 Llinars del Vallès
Tel. 938412547
Centre: privat
Horari: diürn

Mollet del Vallès

Sant Gervasi (08021545)
c. Sabadell, 41
08100 Mollet del Vallès
Tel. 935795430
Centre: privat
Horari: diürn

Ensenyaments esportius
Salvament i socorrisme

Salvament i Socorrisme
Grau mitjà

TEGM SS10

Centres

5/5 Darrera actualització: 28/07/2021


