
                                               
 

  

ACTIVITATS DE FORMACIÓ ESPORTIVA 
SEGON SEMESTRE 2017/18 

 

Socorrista en instal·lacions aquàtiques i en espais aquàtics naturals 

Continguts 

Curs oficial amb doble titulació de socorrista d’instal·lacions aquàtiques 
i socorrista d’espais aquàtics naturals, avalat per la Real Federació 
Espanyola de Salvament i Socorrisme, la federació internacional de 
salvament i reconeguda per la Conselleria de Governació per 
desenvolupar legalment la labor de socorrista aquàtic. 
Per a poder obtenir el certificat per a treballar, una vegada acabat el curs, 
has d'haver passat les avaluacions, lliurat els treballs i haver realitzat les 
pràctiques no laborals. 
 

Professorat 

 Rebeca Gimeno Infermera i docent de la FSSCV 

 Juan Lacomba. Professor de Salvament i llicenciat en Dret, 
docent de la FSSCV 

 Federico Morcillo. Professor de Salvament i docent de la 
FSSCV 

 Ignacio Albiar. Llicenciat en Psicologia i docent de la FSSCV 

 Salvador Perelló. Professor de Salvament, tècnic en 
Emergències Sanitàries i docent de la FSSCV 

Dates Del 2 de febrer al 26 de maig de 2018 

Dies Divendres i dissabte 

Horari 

Divendres:                                                 Dissabte: 
2,9 i 16 de febrer                                          3,10 i 17 de febrer 
2, 16 i 23 de març                                       24 de març 
13,20 i 27 d’abril                                         14,21 i 28 d’abril 
4,11,18 i 25 de maig                                   5, 12,19 i 26 de maig 

 

 Els horaris seran divendres de 16 hores a 20.30 hores i 
dissabtes de 9 hores a 13.30 hores a excepció de dies puntuals 
que variarà. 

Lloc Pavelló poliesportiu i piscina de l’UJI 

Preu 

Estudiantat, PAS, PDI i personal treballador d’empreses vinculades: 335 
euros 

Familiars de primer grau de la comunitat universitària i empreses de 
serveis de l’UJI: 345 euros 

SAUJI: 345 euros 

Altres col·lectius: 485 euros 

Places 15 mínim i 25 màxim 

Avaluació 

Control d’assistència del 90% de les hores teòriques i pràctiques 
Examen (recollit en el Manual d’acolliment) 
Treballs (recollit en el Manual d’acolliment) 
Pràctiques no laborals (recollides en el Manual d’acolliment) 

Crèdits Convalidable per 2 crèdits optatius 



                                               
 

  

Durada 420 hores total (130 presencials i 290 no presencials) 

Inclou 

 Borsa 

 Llibreta 

 Bolígraf 

 Llibre text 

 Pocket mask 

Informació rellevant http://bit.ly/2A4NlFY  

Inscripció 
Fins al 25 de gener al Servei d’Esports de l’UJI o al web: 
http://inscripcio.uji.es/ 

Més informació: 
http://ujiapps.uji.es/serveis/se/ambits/formacio/ 

 
Servei d’Esports  964 728 804 / 964 729 332 
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