
CURS DE SOCORRISTA DE PISCINES I DESA 

Què és DESA? Què aconseguirè 
fent aquest curs? 

Quan i on es realitzarà el curs? 

Són les sigles de: desfibril·lador 

extern semiautomàtic. Un carnet i un diploma que 

acredita la teva capacitat per 

poder fer feina de socorrista 

a una piscina. 

I un certificat de DESA. 

La part teórica, es realitzarà al Pavelló Municipal 

d’Esports de Ciutadella, i la part pràctica a la 

piscina Municipal És un aparell electrònic 

portàtil que diagnostica 

i tracta la parada 

cardiorespiratòria 

Amb tan sols 20 hores, 

repartides entre els dies 

21 i 25 d’abril 

Hi ha requisits 
d’accés? 

Has de ser major d’edat  

I sobretot, has de tenir 

moltes ganes d’aprendre! 

Quan em puc 
inscricure? 

Des de ja, fins a dia 14 d’abril 

Però recorda, hi ha:  

PLAÇES LIMITADES!!! 

Què aprendrè 
durant el curs? 

Les primeres 11 hores 

aprendràs primers auxilis i DESA 

I després, 9 hores de salvament 

Quin 
preu te? 

El curs sencer té 

un preu de:  

250€ 



COM M’HE 
D’INSCRIURE? 

• Emplenau el full d’inscripció que us adjuntam 

• Feu el pagament mitjançant transferència bancària 

• I enviau-nos: 

• el full d’inscripció 

• el comprovant del banc 

• una còpia del DNI 

• una foto mida carnet 

• certificat mèdic* 

 

El certificat ho podeu comprar a l’oficina de recaudació del ajuntament de 

Ciutadella o al Col·legi de Metges del carrer Isabel II de Maó. 

Després demanau hora amb el vostre metge de capçalera i l’ha d’emplenar el 

certificat i afegir el concepte: 

“NO PADECE ENFERMEDAD INFECTO-CONTAGIOSA O INCAPACIDAD PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE SOCORRISTA DE PISCINAS” 



AQUÍ TENIU L’HORARI DEL CURS 

 
 

 

 

I PER A QUALSEVOL DUBTE O CONSULTA, ESTEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ 
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Piscines i DESA 
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De 17 a 21 De 17 a 21 De 16:30 a 21:30 De 8:00 a 10:00 De 8:30 a 13:30 


