DOCUMENTACIÓ
A
PRESENTAR
PER
L’AUTORITZACIÓ D’EMPRESA FORMADORA DE
SOCORRISTES DE PISCINA
Normativa d’aplicació: Ordre de 5 de març de 1996, per la
que es regulen els coneixements a acreditar pel personal a càrrec
de les instal·lacions de piscines dels establiments turístics i de les
d’ús col·lectiu en general.
Validesa de la formació: 10 anys
Documentació a presentar:
 Entitat formadora: nom, raó social, cif, adreça, titular o
representant legal (han de presentar escriptures o poder
notarial que ho acrediti).
 Local de formació: ubicació i plànols del local (aules i
banys); així com document de cessió d’ús, propietat o
lloguer. La superfície mínima del local ha de ser de 1.5m²
per alumne.
 Plànol, en planta i secció, de la piscina. Ha de complir els
següents requisits: 150m² de superfície de làmina i
profunditat de 2 metres a qualque punt del vas. Document
de cessió d’ús, propietat o lloguer.
 Nombre d’alumnes previst per edició, mai superior a 15.
 Nombre d’hores del curs, mínim 8 hores de curs i 2 per
exàmens.
 Prova prèvia: Nedar 50m en menys d’un minut i bussejar
12.5m en una sola immersió.
 Examen teòric: Cinc models d’examen amb 20 preguntes
cada un assenyalant la resposta o una bateria de 100
preguntes.
 Model d’examen pràctic que ha d’incloure com a mínim:
o 30 segons d’apnea estàtica.
o Recollir un maniquí d’arrossegament situat a 2 m de
profunditat.
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o Preses i contrapreses: al coll, al cap, al cos, als
canells.
o Simulació pràctica de rescat: entrada a l’aigua de
visió + 25 m. de natació estil lliure + 25 m. de remolc
de víctima inconscient + extracció de la víctima de
l’aigua + posició de seguretat de la víctima. Tot això
en un temps màxim de 2 minuts.
o RCP durant 2 minuts.
Director del curs, que serà un llicenciat o graduat en
titulacions relacionades amb les matèries a impartir.
Mínim un llicenciat en medicina amb coneixements de
socorrisme aquàtic.
Relació del professorat, presentar la titulació compulsada i
el currículum vitae, indicant l’experiència relacionada amb
la matèria a impartir.
Còpia del dossier que s’entregarà a l’alumne, , el qual s’ha
d’adaptar al contingut establert a l’annex I de l’Ordre
Relació de material didàctic per fer el curs.
Relació de material per fer la part pràctica del curs, hauran
de tenir com a mínim el següent material:
Maniquí per fer pràctiques d’ RCP, un per cada tres
alumnes. Al menys un maniquí ha de ser pediàtric.
Mascaretes d’un sol ús o producte desinfectant (per les
pràctiques d’ RCP).
Maniquí d’arrossegament, un per cada 15 alumnes.
Rodes salvavides o tubs de rescat, un per cada dos
alumnes.
Maletí d’oxigenoteràpia complet, un per cada tres
alumnes.

