
 

 

QUÈ ÉS EL CFGM D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS EN 

L’ESPECIALITAT DE SALVAMENT I SOCORRISME? 

El salvament i socorrisme és una titulació de l’àmbit de les 

activitats físiques i de l’esport que es pot cursar dins dels 

ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE). El cicle 

està format per dos nivells: 

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. 

 

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. 

OBJECTIUS DEL CICLE FORMATIU 

El cicle formatiu dels Ensenyaments Esportius en l’especialitat de 

Salvament i Socorrisme comprèn estudis de formació professional 

de grau mig que tenen com a objectiu bàsic que aquest/a tècnic/a 

exerceixi l'activitat en el sector esportiu i del lleure; 

En activitats esportives i recreatives de descobriment i iniciació al 

medi aquàtic i/o salvament i socorrisme i de control de la seguretat 

de les instal·lacions aquàtiques (nivell inicial) i, 

en ’activitats esportives de tecnificació de salvament i socorrisme, 

dedicant-se a la seva vegada a la prevenció, vigilància i rescat en 

espais aquàtics naturals (platges marítimes i fluvials, rius, llacs,...) 

(nivell final) 

 ORGANITZACIÓ DEL CICLE FORMATIU 
La durada és de 1155 hores distribuïdes en dos cursos, nivell 

inicial i nivell final, distribuïts en un curs acadèmic:  

 495 hores en el primer nivell (115 h BFP – pràctiques a 

l’empresa).  

 660 hores en el segon nivell (180 h. BFP – pràctiques a 

l’empresa). 

 

 

 

Nivell Inicial 

Crèdit Hores 

Bloc Comú 

Bases comportament esportiu 30 

1rs auxilis 30 

Activitat física adaptada i discapacitat 10 

Organització esportiva 10 

Bloc Específic 

Instal·lacions aquàtiques i materials 25 

Metodologia de salvament i socorrisme 65 

Organització esdeveniments 25 

Seguretat i intervenció instal·lacions Aquàtiques 65 

Bloc de formació pràctica 115 

 

 

 

 

M ò duls H o res

Bases aprenentatge motriu 60

Bases Entrenament Esportiu 70

Esport adaptat i discapacitat 20

Organització i legislació 20

Génere i esport 10

Escola salvament i socorrisme 30

Preparació Física Socorrista 30

Perfeccionament tècnic en socorrisme 50

organització d'esdeveniments de tecnificació 30

Espais aquàtics i materials 60

Seguretat i intervenció espais naturals 90

Bloc de formació pràctica 180

Nivell Final

B lo c C o mú

B lo c Especí f ic

CFGM Ensenyaments 

Esportius – Salvament i 

Socorrisme 



CONDICIONS D’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. 

TAMBÉ T’INTERESSA... 

PAS DE CURS 

L'alumne/a per superar el nivell inicial ha de superar tots els 

mòduls del curs (bloc comú i bloc específic) així com el mòdul de 

BFP (Bloc de Formació Pràctica). 

 

 

 

HORARI 

Les classes es realitzen de dilluns a dijous entre les 17 hores i 21 

hores (horari marc) amb un pati després de les dos primeres hores 

de 15 minuts, i els dissabtes de 14 a 19 hores. 

Per les característiques d’aquests estudis (nº hores de cada mòdul) 

l’horari pot variar i cal estar atén al calendari específic del grup.  

 

GRADUACIÓ 

Per obtenir el títol de tècnic de grau mig dels Ensenyaments 

Esportius de l’especialitat de Salvament i Socorrisme l’alumne/a ha 

de superar tots els mòduls impartits al centre més el mòdul de 

formació en el centre de treball (BFP).  

L’ACCIÓ TUTORIAL 

L’acció tutorial abraça el conjunt d’activitats d’orientació personal, 

acadèmica i professional que s’adrecen  a l’alumnat per tal 

d’afavorir la seva maduresa i creixement personal; també l’ha 

d’orientar per prendre decisions respecte a la continuïtat dels seus 

estudis o l’accés al món laboral, tot considerant els seus interessos 

i els punts forts i febles del seu perfil personal. 

Al grau mig dels Ensenyaments Esportius de Salvament i 

Socorrisme els alumnes disposen d’un tutor/a. 

COORDINACIÓ DEL PROFESSORAT 

L’equip docent d’un grup es reuneix periòdicament, convocats pel 

cap de departament dels Ensenyaments Esportius, per aconseguir 

una acció tutorial conjunta i coordinada. 

El professorat de l’equip docent participa en l’acció tutorial de 

l’alumne/a, orientant-lo en la seva formació acadèmica tenint en 

compte els seus interessos i les seves capacitats. 

Els tutors dels Ensenyaments Esportius es reuneixen setmanalment 

amb el cap de departament dels Ensenyaments Esportius i el cap 

d’estudis de la Formació Professional per fer el seguiment individual 

i del grup classe, coordinar la seva acció tutorial i per intercanviar 

experiències en l’aplicació del programa de tutoria. 

DESPRÉS DEL CICLE FORMATIU 

Sortides acadèmiques 

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic/a grau mig en 

Salvament i Socorrisme que permet accedir al grau superior de 

la mateixa especialitat (complint els requisits acadèmics i esportius 

corresponents). 

Sortides professionals 

Les persones que superen el cicle inicial obtenen un certificat que 

els permet accedir 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: 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. 

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

El tutor o tutora proporciona a l’alumnat informació sobre quines 

són les sortides professionals, laborals i acadèmiques que ofereixen 

els estudis que estan cursant. 

El coordinador o coordinadora de cicle ofereix als alumnes 

informació i orientació individualitzada sobre les sortides 

professionals, laborals i acadèmiques a què condueixen els estudis 

postobligatoris.  

Gràcies a l’AMIPA del centre tot l’alumnat i les seves famílies 

disposa d’accés a la web d’orientació www.unportal.cat que és 

una eina excel·lent per trobar informació de tot els estudis 

superiors que s’imparteixen a Catalunya. 

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

Les famílies, a través de la plataforma digital del centre, poden 

tenir informació diària del seguiment dels seu fill o filla i poden 

establir contacte amb el seu tutor o tutora i el seu professorat. 

INSTAL·LACIONS DEL CENTRE 

L’Institut Pere Alsius i Torrent disposa d’unes instal·lacions 

modernes i adequades per poder proporcionar al nostre alumnat 

una formació de qualitat. 

La situació de l’institut, al costat de l’estany de Banyoles, permet la 

realització d’activitats acadèmiques en aquest entorn privilegiat. 

Per les característiques del currículum dels Ensenyaments Esportius 

s’utilitzen diferents instal·lacions del municipi: estany de Banyoles, 

Club Natació Banyoles.  

INS Pere Alsius i Torrent 

 C/ Sardana 17, 17820 Banyoles 

 972570991  iesperealsius.esports@xtec.cat 

 www.iesperealsius.cat

http://www.unportal.cat/


 


