
PREINSCRIPCIÓ SALVAMENT I SOCORRISME 
  

PERÍODE PREINSCRIPCIÓ Del 9 al 22 de desembre de 2020 (TERCER PERÍODE) 
                                                                          
La sol·licitud la podeu trobar a: 
 http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/esportius/A
73_V06_20.pdf 
Un cop emplenada i signada s'ha d'enviar per correu electrònic a la bústia electrònica del centre, 
juntament amb la documentació identificativa i acreditativa dels criteris de prioritat 
i el resguard d'inscripció i el pagament de les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius. 
  
Podeu consultar tot el que fa referència a la preinscripció 2020-2021 a: 
  

Secretaria del centre : Adreça electrònica secretaria@itecnificacio.cat 

                                           Telèfon 977 707 849   

                                       Horari d'atenció: Matins : De 9.30 a 13:30 hores de dilluns a divendres 

                                                                  Tardes: De 15:30 a 17:00 hores Dilluns i dijous 

Per Internet: 
Enllaços pàgines principals   http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/  
                                               http://queestudiar.gencat.cat/ca 
                                             
Enllaç pàgina ensenyaments esportius  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/esportius/ 
  
Tota la informació general dels estudis d’ensenyaments esportius la trobareu a : 

 http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/    (enllaç) 
  
Els requisits d'accés als ensenyaments esportius de grau mitjà són: 
  

1. 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 (enllaç) o una prova general d'accés.(enllaç). Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 
anys l'any en què es fa la prova. 

2. Superar una prova específica(Enllaç) Inscripció per internet: Desembre 2020 (previsió) 
CONSULTAR EL CALENDARI i ALTRES INFORMACIONS a l'enllaç 

IMPORTANT: Consulteu a l'apartat de continuïtat els requisits per a l'accés al grau superior. 

Informació específica del nostre centre : 

Horari / Inici de curs 

Horari Salvament i socorrisme: De 13.30 h a 19.00 h. 
Dies de la setmana: Dilluns, Dimarts i dijous. 
Inici de curs Salvament i Socorrisme : 18 de Gener 2021 (previsió) 

Material 

L'alumnat haurà de portar el material específic per a realitzar els crèdits. 

Certificat d’aptitud física. 

En formalitzar la matrícula l'alumnat haurà d’aportar al centre un certificat metge d’aptitud per a 

realitzar activitats físiques i esportives. 

Preus 

Cicle inicial de SALVAMENT i SOCORRISME. 
http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/estudis/esportius/preus-publics/cicle-inicial-

salvament.pdf     (enllaç) 
  
  
La resta d'informació s’ampliarà al començament del curs. 
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