
 
CURS DE SOCORRISME AQUÀTIC 2012  

 
 

L’Ajuntament de Granollers, amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona 
la col·laboració de Creu Roja i el Club Natació Granollers, es plau d’informar-vos 
de la celebració d’un curs de socorrisme aquàtic.  
 
El curs es composa de tres mòduls : Mòdul d’Assistència Sanitària Immediata II, 
Mòdul de Socorrisme Aquàtic i Mòdul d’ús de Desfibrilador Extern Semiautomàtic 
(DEA). Té una durada total de 118 hores presencials.  
 
El curs és intensiu i es portarà a terme entre el 13 de febrer, i el 31 de març, amb 
el detall següent:  
Les sessions, corresponents al mòdul ASI II (Assistència Sanitària Immediata) es 
faran al l local de Creu Roja Granollers del 13 al 29 de febrer de dilluns a divendres 
i amb horari de 16 a 20 h.  
 
Les sessions corresponents al mòdul aquàtic es faran a les instal·lacions de la 
Piscina Municipal de Granollers els caps de setmana del 3-4, 10-11, 17-18 i 24-25 
de març en horari de 9.00 a 13.00 i de 15.00 a 19.00 h.  
 
El mòdul DEA (ús de desfibrilador extern semiautomàtic) es farà el dissabte 31 de 
març al local de Creu Roja Granollers de les 10 a 14 i de 16 a 20 h.  
 
El nombre màxim de places ofertats és de 30 i els alumnes que s’inscriguin al curs 
hauran de superar una prova de selecció.  
 
El període de preinscripció serà del dia 19 de dese mbre de 2011 al 9 de gener 
de 2012 ambdós inclosos, i es podrà fer presencialment al Servei d’Esports de 
l’Ajuntament de Granollers, C. De Sta. Elisabet, 16 amb horari de dilluns a 
divendres de les 9.00 a les 14.00 h. o bé per correu electrònic a l’adreça 
jqueralt@ajuntament.granollers.cat. Els interessats seran convocats a una reunió 
informativa que tindrà lloc el dia 12 de gener a le s 10.00 h al local de Creu Roja 
Granollers, on seran informats dels principals requeriments i característiques del 
curs.  
 
Una vegada feta la reunió informativa, els interessats en realitzar el curs i que 
reuneixin els requisits, hauran de passar una prova de selecció. Per poder-la fer, 
hauran de formalitzar la seva inscripció presentant la documentació que més avall 
es detalla  a l’Assemblea de Creu Roja de Granollers, c/ Joan P rim, 38, entre 
els dies 16 i 27 de gener. 
 
A la prova  que es realitzarà el 5 de febrer a les 9.00 h. a les instal·lacions de la 
Piscina Municipal de Granollers, c/ Lluís Companys, 10. (Cal portar el DNI). 
Aquesta prova de selecció està limitada a 40 places, per rigorós ordre 
d’inscripció i tindrà caràcter eliminatori.  
 
Requisits :  
 
- Tenir 16 anys acomplerts abans del dia d’inici del curs  



- Estudis mínims de Graduat Escolar, ESO o equivalent. Presentar documentació   
acreditativa 
- Fitxa d’inscripció degudament omplerta  
- Fotocòpia del DNI  
- Certificat mèdic oficial on s’especifiqui literalment que l’alumne “no pateix cap 
enfermetat  
infecto-contagiosa ni incapacitats que l’impedeixin realitzar el curs de salvament, 
estant  
perfectament capacitat per realitzar activitats aquàtiques o de buceig.”  
- 1 Fotografia mida carnet 

Els aspirants que superin la prova de selecció hauran de realitzar la matrícula al 
curs, entre els dies 6 i 10 de febrer, a la seu de Creu Roja Granollers, realitzant el 
pagament corresponent que és de 220 €. 


