
  

                                                            Projecte subvencionat per la Diputació de Barcelona 
Pla de Reactivació de l’Ocupació 2021 

 
 

NÚM. HORES CURS:  190 h.  
 
DATA D’INICI PREVISTA: 14-10-2021 
 
DATA DE FINALITZACIÓ PREVISTA: 14-12-2021 
 
MODALITAT D’IMPARTICIÓ: PRESENCIAL 
 
HORARI: De dilluns a divendres de 9:30 a 14:30 h. 
 
PERFIL DE L’ALUMNAT:  
- Persones en situació d’atur o ERTO (majors de 18 anys) 
- Estudis mínims: ESO o equivalent a efecte laborals (més informació consulta aquí:  

https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/educacion-secundaria/gestion-
titulos/equivalencias-con-el-titulo-de-geso.html) 

- Nivell de coneixements bàsics de llengua catalana i/o castellana 
- Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun dels països que integren la Unió Europea 
- No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni, la salut pública o 

justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat cancel·lats 
- Estar en condicions psicofísiques òptimes (certificat d’aptitud psicofísica-apte previ a l’inici-

revisió mèdica a Centre Mèdic Oficial) 
- Valorable experiència laboral-coneixements pràctics-voluntariat en ocupacions associades a 

l'especialitat formativa 
- Persones amb interès i predisposició per treballar com a vigilats de seguretat 
 
PROGRAMA DEL CURS: 
 
PART TEÒRICA: 
- Àrea Jurídica 
- Àrea Sòcio- Professional 
- Àrea Tècnic- Professional 
- Àrea Instrumental 

 
 
 

PART PRÀCTICA: 
- Primers Auxilis 
- Defensa Personal 
- Pràctica de tir de foc real amb monitor 

supervisant 
- Prevenció de Incendis: BIE i Extintors 
- Preparació física 
- Tècniques de Recerca de Feina 

 
TÈCNIQUES DE RECERCA DE FEINA  (10 h.)-ON LINE 
 

- Assistència obligatòria al 85% de la formació per obtenir la titulació.  
 
 

 
 

 

VIGILÀNCIA DE SEGURETAT (TIP) 
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OBSERVACIONS: 
 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER ACCEDIR AL CURS:  

- Fotocòpia DNI-NIE. 
- Full d'inscripció a l'Oficina de Treball de la Generalitat com a demandant d'ocupació.    
- Títol d’estudis mínims: ESO o equivalent 
- Informe emès per Barberà Promoció que acrediti les accions de millora de 

l’ocupabilitat (si s’escau). 
- Informe emès pel servei de benestar social que acrediti la situació de vulnerabilitat 

social (si s’escau). 
 

TITULACIONS que s’obtindran un cop finalitzat el curs: 
- Per a obtenir la titulació s’ha d’haver assistit al 85% de la formació 
- Certificat d’aprofitament emès pel centre que imparteix la formació (autoritzat pel 

Ministeri de l’Interior), prèvia superació de proves d’avaluació a l’entitat 
- “TIP-Targeta d’Identitat Professional” emesa pel Ministeri de l’Interior, prèvia 

superació de proves d’avaluació (en calendari i horari a determinar pel Ministeri de 
l’Interior). 

- PROVES FÍSIQUES: TAULES DE FUNCIÓ (=MARQUES MÍNIMES): 

 

Més informació-inscripcions: 
FUNDACIÓ BARBERÀ PROMOCIÓ 

C/De  la Torre d’en Gorgs, 40 
08210-Barberà del Vallès 

mabel.martin@barberapromocio.cat 
Telf: 937192837-Recepció o Ext.753 

Mòbil nº    662313496 
 

EDAT SEXE FLEXIONS BALÓ MEDICINAL SALT VERTICAL CURSA (400 m) 

De 18 a 25 anys Homes 4  44 cm 1’12’’ 

Dones  4,75 m. 36 cm 1’33’’ 

De 26 a 32 anys Homes 3  42 cm 1’14’’ 

Dones  4,25 m. 34 cm 1’40’’ 

De 33 a 39 anys Homes 2  40 cm 1’20’’ 

Dones  4,00 m. 32 cm 1’49’’ 

De 40 a 50 anys Homes  7,00 m. 36 cm 1’30’’ 

Dones  3,75 m. 28 cm 1’56’’ 

> 51 anys Homes  6,50 m. 34 cm 1’45’’ 

Dones  3,50 m. 25 cm 2’06’’ 

mailto:mabel.martin@barberapromocio.cat

