CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT: SOCORRISME EN INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES (nivell 2)

Hores i
mòduls
formatius

Màxim
alumnes per
formació
Requisits de
CP de nivell
2

MF0269_2 Natació 120h
MF0270_2 Prevenció d’accidents en instal·lacions aquàtiques40h
MF0271_2 Rescat d’accidentats en instal·lacions aquàtiques90h
MF0272_2 Primers auxilis 40h
MP0186 Pràctiques professionals no laborals 80h
Mòdul complementari: 30h PRL i 10h cerca de feina
TOTAL: 410H

15 alumnes











Tenir títol de graduat en ESO
Tenir superat el curs de 2n de BUP
Estar en possessió d’un CP de Nivell 2
Estar en possessió d’un CP de Nivell 1 de la mateixa família i àrea professional
Tenir superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat que es vol accedir
Estar en possessió del títol de FP I (tècnic auxiliar)
Complir amb els següents requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà;
 Graduat en ESO
 Haver superat la prova d’accés al CFGM, regulada per l’Administració educativa
 Haver superat la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitnà i a
les formacions esportives de nivell I
 Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau superior de FP
Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 o 45 anys
Tenir o superat les proves de competència clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat
de professionalitat (aquestes proves de competència les hem de fer nosaltres. En aquest cas hauríem de convocar els alumnes
abans i explicar què pot sortir, què s’han de preparar per la prova, etc...)

Com a mínim el 70% d’alumnes han de ser persones desocupades demandants d’ocupació (DONO). El 30% poden ser persones ocupades
Altres
qüestions
però s’hauran d’inscriure a l’atur, en concepte de millora ocupacional.
Màxim hores 8h diàries, incloses les pràctiques. Com la convocatòria està oberta també a persones ocupades (apuntats a l’atur com a millora

formació
Calendaris i
lloc
d’impartició
Possibles
Ajuts i
requisits

ocupacional) no arribarem a les màximes, ja que en tot cas, el màxim d’hores entre formació i treball al dia són aquestes 8h per llei.
 El municipi on es realitzarà el curs és Hospitalet de l’Infant (Baix Camp)
 Calendari per determinar. És una convocatòria oberta i hem d’esperar tot i que sembla que cap a finals del mes de febrer, podrem
iniciar l’acció formativa.
 L’horari serà jornada partida de dilluns a divendres.
ORDRE 5463/18/07/2008
Aquests ajuts són directes del SOC cap a les persones que per requisit puguin optar a elles.
AJUTS PER TRANSPORT PÚBLIC
Aquest ajut és incompatible amb la percepció de prestacions d’atur o subsidi, percepció d’atur per a treballadors/es eventuals inclosos en
el règim especial agrari de la S-S. I amb la realització de treballs per compte propi o d’altri
REQUISITS
 El centre de pràctiques ha d’estar ubicat en un municipi diferent del lloc de residència de la persona interessada i entre els
dos llocs hi ha d’haver una distància superior de 15km
 L’import màxim a percebre, en concepte d’ajuts i beques per persones i any no podrà superar els 3000€..
 1,5€ per dia d’assistència
AJUTS PER A MANUTENCIÓ PER A L’ACCIÓ FORMATIVA
Aquest ajut és incompatible amb la percepció de prestacions d’atur o subsidi, percepció d’atur per a treballadors/es eventuals inclosos en
el règim especial agrari de la S-S. I amb la realització de treballs per compte propi o d’altri
REQUISITS
 El centre de formació ha d’estar ubicat en un municipi diferent del lloc de residència de la persona interessada i entre els dos
llocs hi ha d’haver una distància superior a 50km.
 L’horari d’impartició de TOTA acció formativa presencial ha de ser de matí i tarda i el temps entre sessió ha des ser igual o
inferior a 1 hora.
 L’import màxim a percebre en concepte d’ajuts i beques per persona i any no podrà superar els 3000€
 Import a percebre: 6€/dia lectiu
AJUTS PER A MANUTENCIÓ I ALLOTJAMENT
IMPORTANT: modificació de l’ordre diu que: les persones treballadores desocupades que assisteixin a qualsevol de les modalitats de
formació d’oferta, sempre que no s’hagi programat una acció d’aquest tipus en el seu àmbit territorial, tenen dret a percebre un ajut per
manutenció i allotjament quan l’horari d’ impartició de tota l’acció formativa presencial sigui en sessions de mati i tarda i la xarxa de

transports existent no permeti que els desplaçaments es puguin efectuar diàriament abans i després de les classes: en qualsevol cas, s’ha
de tractar de desplaçaments de més de 200km
 Import a percebre: 60€ dia d’assistència, més el bitllet de transport en classe econòmica per als desplaçaments
inicials i finals.
BECA PER ASSISTÈNCIA PER A L’ACCIÓ FORMATIVA
Aquest ajut és incompatible amb la percepció de prestacions d’atur o subsidi, percepció d’atur per a treballadors/es eventuals inclosos en
el règim especial agrari de la S-S. I amb la realització de treballs per compte propi o d’altri
REQUISITS
 Acreditar una discapacitat igual o superior del 33%
 Incompatible amb qualsevol altra beca o ajut d’aquest ordre
 L’import màxim a percebre en concepte d’ajuts i beques per persona i any no podrà superar els 3000€
 Import a percebre: 9 euros per dia lectiu.
AJUTS PER CONCILIACIÓ
Cura de fills menors de 6 anys o persones dependents fins al segon grau, sempre que no rebin ajut pel mateix concepte ni per conciliació
per part de qualsevol membre de la unitat familiar
REQUISITS
 No haver rebutjat ofertes de treball adequades ni haver-se negat a participar en activitats de promoció, formació o
reconversió professionals en el termini d’un mes des que es va esgotar el subsidi d’atur o la prestació contributiva.
 No tenir rendes superiors al 75% de IRSC (indicador de renda de suficiència de Catalunya)és a dir suma de rendes de l’unitat
familiar entre nombre de membres que la componen que no sigui sup. Al 75%)
 L’import màxim a percebre en concepte d’ajuts i beques per persona i any no podrà superar els 3000€
 75% de lRSC diari per dia d’assistència
PÈRDUA DE l’AJUT O BECA


Altres
qüestions

Faltes d’assistència de més d’un 25% del total de la formació
Comprovació per part del SOC que les dades i requisits no s’acompleixen.

Hi ha d’haver un compromís de finalització de l’acció formativa per part dels alumnes. El mínim d’assistència és del 75%. Si no s’arriba a
aquest mínim, els alumnes perdran el dret a assolir el certificat de professionalitat.

