
ANNEX 1
RELACIÓ DE PROVES PRÀCTIQUES DEL CRÈDIT 8:

SALVAMENT AQUÀTIC

▪ PROTOCOLS DE REALITZACIÓ
▪ BAREMS DE PUNTUACIONS
▪ MARCA MÍNIMA PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT EXPEDIT PEL

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Prova 1: PROVA DE 200 m D’APROXIMACIÓ I REMOLC AMB ALETES.
Prova 2: PROVA DE 50 m AMB MATERIAL DE SALVAMENT
Prova 3: PROVA DE 75 M AMB TRES TÈCNIQUES DE REMOLC
Prova 4: PROVA DE 100 m COMBINADA D’APROXIMACIÓ,

CAPBUSSAMENT I REMOLC
Prova 5: PROVA DE VALORACIÓ QUALITATIVA D’ACTUACIONS DEL

SOCORRISTA (SENSE TEMPS)



Prova 1.- PROVA DE 200 m D’APROXIMACIÓ I REMOLC AMB ALETES

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA

Temps a
realitzar per

establir l’apte
o no apte.

(a efectes de
l’obtenció del

certificat)

Barem de notes de 0
a 10 punts

Posició de partida: dempeus, fora de la
piscina. Les aletes, al costat del socorrista, a
terra.

● Després del senyal: posar-se les aletes, entrar
a l'aigua amb salt de socorrista i nedar 100 m
d'estil crol amb el cap fora de l'aigua mirant a la
persona que simula ser una víctima passiva a la
superfície de l’aigua, que està en posició decúbit
pron i d’esquena a la persona socorrista.

Una vegada s’arriba a la víctima, presa de
contacte i remolc durant 100 m més, amb una
tècnica adequada i correctament executada.

Total: 200 m (100m aproximació amb aletes
+100m remolc amb aletes)

Observacions:
En tractar-se d’una víctima passiva, el
socorrista vetllarà per a què les vies aèries
estiguin durant tot el trajecte i els viratges
fora de l’aigua.

Caldrà que el company o companya amb què
es realitza la prova tingui característiques
morfològiques similars a les del socorrista.

En qualsevol dels viratges d’aquesta prova,
no es permet donar-se impuls a la paret.

Penalitzacions: veure annex 2, Accions
incorrectes i penalitzacions.

4'30"

≤  3’11”        =  10
3’12” - 3’20”  =  9,5
3’21” - 3’29”  =  9
3’30” - 3’38”  =  8,5
3’39” - 3’47”  =  8
3’48” - 3’56”  =  7,5
3’57” - 4’03”  =  7
4’04” - 4’10”  =  6,5
4’11” - 4’17”  =  6
4’18” - 4’24”  =  5.5
4’25” - 4’30”  =  5
4’31” - 4’35”  =  4,5
4’36” - 4’40”  =  4
4’41” - 4’45”  =  3,5
4’46” - 4’50”  =  3
4’51” - 4’55”  =  2,5
4’56” - 5’00”  =  2
5’01” - 5’05”  =  1,5
5’06” - 5’10”  =  1
5’11 – 5’15”   =  0,5
>5’15”          =  0



DESCRIPCIÓ DE LA PROVA

Temps a
realitzar per

establir l’apte o
no apte.

(a efectes de
l’obtenció del

certificat)

Barem de notes de 0
a 10 punts

Posició de partida: dempeus, fora de la piscina,
amb el flopi / tub de rescat a terra, a un costat

de la persona socorrista.

Després del senyal: entrar a l’aigua amb salt de
socorrista i nedar 25 m d'estil crol amb el cap
fora de l'aigua mirant a la persona que simula ser
una víctima passiva en superfície, que està en
posició decúbit pron i d’esquena a la persona
socorrista.

Una vegada s’arriba a la víctima, presa de
contacte i remolc de 25 m amb el material, amb
una tècnica adequada i correctament executada.

Immediatament, realitzar l’extracció de
l’aigua sense ajuda, col·locar la víctima en
posició de RCP, i procedir a l’aplicació de
mesures de Suport Vital Bàsic, segons el

supòsit plantejat pel professorat.
Total: 50 m (25m aproximació + 25m remolc

amb tub de rescat / flopi).

Observacions:
El temps s’aturarà una vegada el socorrista
acabi de fer el remolc amb material. Tota la

part de Suport Vital Bàsic es farà sense
comptabilitzar el temps

En tractar-se d’una víctima passiva, el
socorrista vetllarà per a què les vies aèries

estiguin durant tot el trajecte i el viratge fora
de l’aigua.

Caldrà que el company o companya que fa de
víctima tingui característiques morfològiques

similars a les del socorrista.

En el viratge no es permet donar-se impuls a
la paret.

Penalitzacions: veure annex 2, Accions
incorrectes i penalitzacions

Prova:
1’30"

Aplicació del
Suport Vital

Bàsic

Sense temps

≤ 55”           =  10
56” -   59”  = 9,5

1’00” - 1’03”  =  9
1’04” - 1’07”  =  8,5
1’08” - 1’11”  =  8
1’12” - 1’15”  =  7,5
1’16” - 1’18”  =  7
1’19” - 1’21”  =  6,5
1’22” - 1’24”  =  6
1’25” - 1’27”  =  5,5
1’28” - 1’30”  =  5
1’31” - 1’33”  =  4,5
1’34” - 1’37”  =  4
1’38” - 1’41”  =  3,5
1’42” - 1’45”  =  3
1’46” - 1’49”  =  2’5
1’50” - 1’55”  =  2
1’56” - 2’01”  =  1,5
2’02” - 2’07”  =  1
2’08” - 2’13”  =  0’5
> 2’13”         =  0

Prova 2.- PROVA DE 50 m AMB MATERIAL DE SALVAMENT



Prova 1.- PROVA DE 75 M AMB TRES TÈCNIQUES DE REMOLC

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA

Temps a
realitzar per

establir l’apte o
no apte.

(a efectes de
l’obtenció del

certificat)

Barem de notes de
0 a 10 punts

Posició de partida: dins de la piscina.

Després del senyal: presa de contacte amb la
víctima i realitzar 75 m de remolc amb tres estils
diferents (un cada 25 metres).

Els 3 estils de remolc han de ser adequats per a
cadascun dels tipus d’accidentat següents:

Un per víctima activa.
Un per víctima passiva.
Un per distrès aquàtic (nedador cansat)

(La prova s’executa en aquest ordre)

Total: 75 m (amb canvi de sistema de remolc cada
25 m)

Observacions:
El socorrista vetllarà per a què les vies aèries
estiguin durant tot el trajecte i els viratges fora
de l’aigua.

En els viratges, la persona socorrista no pot
perdre el control de la víctima i no es permet
donar-se impuls a la paret.

Caldrà que el company o companya que fa de
víctima tingui característiques morfològiques
similars a les del socorrista.

Penalitzacions: veure annex 2, Accions
incorrectes i penalitzacions

2'45"99

≤1’55”            =  10
1’56” – 2’00” =

9,5
2’01” – 2’05”    =  9
2’06” - 2’10’’ =

p8,5
2’11” - 2’15’’     =  8
2’16” - 2’20’’ =

7,5
2’21” - 2’25’’     =  7
2’26” - 2’30’’ =

6,5
2’31” - 2’35’’     =  6
2’36” - 2’40’’ =

5,5
2’41” - 2’45’’ =

5
2’46” - 2’50’’ =

4,5
2’51” – 3’         =  4
3’01” – 3’09’’ =

3’5
3’10” – 3’ 20’’   =  3
3’21” - 3’30’’ =

2,5
3’31” - 3’40’’     =  2
3’41” - 3’50’’ =

1’5
3’51” - 4’          =  1
4’01”- 4’10’’ =

0’5
> 4’10             =  0

●



Prova 4.- PROVA DE 100 m COMBINADA D’APROXIMACIÓ, CAPBUSSAMENT
I REMOLC

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA

Temps a realitzar
per establir l’apte

o no apte.
(a efectes de
l’obtenció del

certificat)

Barem de notes de 0
a 10 punts

Posició de partida: dempeus, fora de la
piscina.

Després del senyal: entrar a l'aigua lliurement
i nedar 50 m d'estil lliure, submergir-se i
capbussar 12,5 m fins a  arribar a un company
que fa de víctima enfonsada, amb el cap en
direcció en què la persona socorrista farà el
remolc.

Una vegada s’arriba a la víctima, pujar-lo a
la superfície i remolcar-lo 37.5 m amb una
tècnica correcta i sense que l’aigua li passi per
damunt de la cara.

Total: 100m (50m d’aproximació +  12,5m de
capbussament + 37,5m de  remolc )

Observacions:

En tractar-se d’una víctima passiva, el
socorrista vetllarà per a què les vies aèries
estiguin durant tot el trajecte fora de l’aigua.

Caldrà que el company o companya que fa
de víctima tingui característiques
morfològiques similars a les del socorrista.

Si la persona socorrista surt a inspirar
mentre fa els 12,5m d’apnea, la nota de la
prova serà 0.

En el viratge del remolc, no es permet
donar-se impuls a la paret.  En els 50m estil
lliure, el viratge és també lliure.

Penalitzacions:  veure annex 2, Accions
incorrectes i penalitzacions

2´35”

≤ 1´55”         =  10
1’56” - 1´58”  =  9,5
1’59” - 2´01”  =  9
2’02” - 2´04”  =  8,5
2’05” - 2´07”  =  8
2’08” - 2´10”  =  7,5
2’11” - 2´15”  =  7
2’16” - 2´20”  =  6,5
2’21” - 2´25”  =  6
2’26” - 2´30”  =  5,5
2’31” - 2´35”  =  5
2’36” - 2´40”  =  4,5
2’41” - 2´45”  =  4
2’46” - 2´50”  =  3,5
2’51” - 2´55”  =  3
2’56” - 3´00”  =  2,5
3’01” - 3´05”  =  2
3’06” - 3´10”  =  1,5
3’11” - 3´15”  =  1
3´15”- 3’20”   =  0’5
> 3’20”          =  0

Prova 5: PROVA DE 50 m de VALORACIÓ QUALITATIVA D’ACTUACIONS
DEL SOCORRISTA (SENSE TEMPS)



DESCRIPCIÓ DE LA PROVA

Prova de 50 mts. de rescat d’una víctima (activa, passiva o traumàtic). El/la socorrista
actuarà amb o sense material.

El professorat a partir d’unes situacions ja establertes, en proposarà una a cada alumne;
aquest haurà d’adequar les seves accions a la situació que es trobi.

En aquests rescats es pretén que el/la socorrista sàpiga diferenciar el tipus de víctima que
es pot trobar i, en funció d’aquesta, aplicar el rescat més adient a cada situació.

Per això es demanarà a l’alumnat que realitzi un rescat complet en totes les seves fases.

Situació inicial...

Socorrista : Posició de partida: dempeus, fora de la piscina.
Víctima : Se situarà al final de la piscina, dins de l’aigua a la superfície o a mitjana
profunditat segons el paper que el professorat li hagi indicat.

Després del senyal...

Socorrista : a partir de la situació observada (pot tenir o no un flopi a prop, el professor/a
pot dir que la víctima s’ha tirat de cap i ha topat amb el fons de la piscina...)
haurà d’entrar a l'aigua, nedar 25 m d’aproximació a la víctima, control de la víctima si
s’escau, i posteriorment 25 m de remolc amb o sense material, segons la situació de
rescat proposada.
Víctima : Se situarà a la profunditat adequada (superfície o mitjana profunditat) i fent el
paper de víctima (passiva, activa o traumàtic) que el professor/a li hagi indicat
anteriorment.
Per tant, l’alumne/a que fa de socorrista es pot trobar amb una de les situacions següents:

RESCAT D’UNA VÍCTIMA PASSIVA SENSE MATERIAL

RESCAT D’UNA VÍCTIMA ACTIVA SENSE MATERIAL

RESCAT D’UN TRAUMÀTIC SENSE MATERIAL

RESCAT D’UNA VÍCTIMA PASSIVA AMB TUB DE RESCAT/FLOPI

RESCAT D’UNA VÍCTIMA ACTIVA AMB TUB DE RESCAT/FLOPI
En el rescat, es valorarà l’adequació de les decisions i de l’execució de les accions
portades a terme pel/per la socorrista i es farà sense tenir en compte el temps que
triga en fer el rescat.
La prova es valorarà de l’1 al 10, i computarà com les altres 4 proves de caràcter
quantitatiu, de cara al càlcul de la nota de procediments. Per puntuar en aquesta
prova, cal completar els 50m.
El professorat prepararà un instrument d’avaluació amb els ítems adequats per a cada
situació de rescat.  A l’annex 3, es proposen unes orientacions d’execució i uns
criteris d’avaluació per a la valoració, que podeu adequar a les tècniques que treballeu a
classe.


