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Competència general
Vigilar per la seguretat dels usuaris en zones de bany de piscines i instal·lacions aquàtiques,
de forma autònoma o integrat en un equip de rescat o socorrisme, vetllant per la seva
integritat física, prevenint situacions potencialment perilloses, fent una vigilància permanent i
eficient i intervenint davant un accident o situació d'emergència de forma eficaç.

Entorn professional

Ocupacions o llocs de treball relacionats
- Banyista socorrista
- Socorrista en parc aquàtic
- Socorrista en piscines
- Socorrista en piscines naturals

Àmbit professional

Relació amb el Catálago Nacional de Cualifícaciones Profesionales

Desenvolupa la seva activitat professional en l'àrea de gestió de serveis d'esport, oci i
turisme, dedicada a la prevenció i recuperació, en entitats de naturalesa pública o privada,
petites i mitjanes empreses, tant com autònom com per compte aliè, amb independència de
seva forma jurídica

Aquesta qualificació es relaciona amb "AFD096_2 SOCORRISMO EN INSTALACIONES
ACUÁTICAS"

Desenvolupa la seva activitat depenent, si s'escau, funcional i/o jeràrquicament d'un superior
Pot tenir personal al seu càrrec en ocasions, per temporades o de forma estable
En el desenvolupament de l'activitat professional s'apliquen els principis d'accessibilitat i
disseny universal o disseny per a tothom d'acord amb la normativa aplicable
Sectors productius
S'ubica als sectors de l'esport, oci i turisme

Unitats de competència
UC_2-0270-11_2

Prevenir accidents o situacions d'emergència en Nivell: 2
instal·lacions aquàtiques, vetllant per la seguretat dels
usuaris.

UC_2-0269-11_2

Executar tècniques específiques de natació amb eficàcia Nivell: 2
i seguretat.

UC_2-0271-11_2

Rescatar persones en cas d'accident o situació Nivell: 2
d'emergència en instal·lacions aquàtiques.

UC_2-0272-11_2

Assistir com a primer/a intervinent en cas d'accident o Nivell: 2
situació d'emergència.

Mòduls formatius
MF_2-0269-1111_2

Natació.

MF_2-0270-1111_2

Prevenció d'accidents en instal·lacions
aquàtiques.

90 hores Nivell: 2

MF_2-0271-1111_2

Rescat de persones accidentades en
instal·lacions aquàtiques.

90 hores Nivell: 2

MF_2-0272-1111_2

Primers auxilis.

60 hores Nivell: 2

120 hores Nivell: 2

