
GSEnsenyament esportiu

Cicle formatiu de grau superior

Tècnic/a superior:                    

SALVAMENT I SOCORRISME
Aquests estudis capaciten per:

• Programar, dirigir i coordinar 

l’entrenament esportiu de socorristes i 

equips de socorristes en competicions 

de nivell mitjà i alt.

• VCoordinar els recursos humans i 

materials en l’activitat de salvament i 

socorrisme, i dirigir escoles de 

salvament i socorrisme.

Horari 
Consulta a l’apartat calendaris del 

nostre web (www.joviat.cat) per conèixer 

l’oferta concreta.

Ens adaptem a totes les necessitats, 

programem cursos en horaris intensius i 

caps de setmana.

Accés
Per accedir a aquest grau superior cal 

complir els requisits següents:

• Tenir el títol de tècnic/a en salvament i 

socorrisme.

• Tenir el títol de batxillerat o un títol 

equivalent a efectes acadèmics, o 

superar una prova general d’accés (cal 

tenir 19 anys o complir-los l’any en què 

es fa la prova).

Continguts i durada
Bloc comú (220 hores)

• Factors fi siològics de l’alt rendiment

• Factors psicosocials de l’alt rendiment 

• Formació de formadors esportius

• Organització i gestió aplicada a l’alt 

rendiment 

Bloc específi c (655 hores)

• Planifi cació i programació de l’alt 

rendiment en salvament i socorrisme

• Entrenament en salvament i 

socorrisme 

• Gestió del centre de salvament i 

socorrisme

• Organització d’esdeveniments de 

salvament i socorrisme

• Projecte fi nal

• Formació pràctica

Sortides Professionals
• Entrenador/a de màxim nivell de 

salvament i socorrisme

• Director/a tècnic/a, de competicions i 

d’escoles esportives

• Coordinador/a d’equips de rescat i 

socorrisme, d’unitats d’intervenció 

aquàtica, de socorrisme en 

esdeveniments i competicions 

esportives en el medi aquàtic

Acreditació

Tècnic/a esportiu/va cicle fi nal salvament i 

socorrisme

Àmbit professional i de treball

Entitats de caràcter públic, entitats de 

caràcter privat, entitats esportives 

municipals, patronats esportius, centres 

d’alt rendiment esportiu, centres de 

tecnifi cació esportiva, federacions 

esportives, clubs esportius i socials, 

associacions esportives, empreses de 

serveis, empreses de serveis turístics, 

centres turístics, centres educatius, 

instal·lacions aquàtiques i espais aquàtics 

naturals que ofereixen activitats 

aquàtiques i esportives en salvament 

i socorrisme, empreses de serveis dels 

sectors esportius, oci, lleure i turisme.

Continuïtat
• Qualsevol estudi universitari ofi cial de 

grau

• Altres Cicles formatius de grau superior

Empresa col·laboradora

Piscines Municipals de Manresa, on els 

nostres alumnes podran realitzar el bloc 

específi c.

SALVAMENT I SOCORRISME
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A 5 minuts de l’estació de la RENFE de Manresa


