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1/03/2016 al 02/07/2016 
CODI: 2016/10.302.00052(O) 

Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
 
OBJECTIU:  Dotar dels coneixements teòrics necessaris per poder exercir com a voluntariat de protecció civil. 
 
DESTINAT A:  Aspirants a adquirir la condició de voluntari de protecció civil. 
 
PROGRAMA:  
Tema 1. La protecció civil a Catalunya 
Tema 2. La protecció civil municipal i el voluntariat  
Tema 3. Actuacions del voluntariat de protecció civil  
Tema 4. Suport a l’atenció sanitària immediata  
Tema 5. Factors de la personalitat pel voluntariat de protecció civil 
 
DURADA: 70 hores (50 hores en l’aula virtual i 20 hores en sessions presencials) 
 
DATES: De l’1 de març al 2 de juliol de 2016  
 
MODALITAT: Semi presencial 
 
PLACES: 2 00  
 
DIPLOMA: D’aprofitament  
 
LLOC DE REALITZACIÓ: Aquest és un curs semi presencial, que combina les sessions presencials amb les sessions de treball 
personal a distància a través d’un entorn virtual d’aprenentatge que permetrà tenir accés als materials d’estudi i fer consultes 
sobre el contingut i sobre el desenvolupament del curs (inclou fòrums, activitats d’aprenentatge, qüestionaris d’autoavaluació, 
etc.).  
 
L’examen final es farà a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Mollet del Vallés) i les sessions presencials al territori. 
 
Dates sessions presencials  dissabtes matí al territori:  2 d’abril (5 h), 30 d’abril (5 h), 21 de maig (5 h) i 4 de juny  (5 h). En 
cada sessió s’afegirà 30 minuts de pausa. 
 
Data examen ISPC:  dissabte 11 de juny 
 
REQUISITS DEL MAQUINARI 
Mínims  
- Navegador: Internet Explorer 6.0 (de l’any 2001 i integrat en el sistema operatiu Windows XP) o qualsevol altre navegador 

(Firefox, Safari, Opera...) 
- Velocitat de connexió: ADSL a 128 kbps 
- Resolució de pantalla: 800 x 600 
Recomanats 
- Navegador: Internet Explorer 6.0 o superior i qualsevol altre navegador (Firefox, Safari, Opera...)  
- Velocitat de connexió: ADSL a 256 kbps 

- Resolució de pantalla: 1024 x 768. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
REQUISITS D’INSCRIPCIONS: 
 
Només és podrà accedir a una formació bàsica per any, amb un màxim de dues convocatòries. 
 
1. La inscripció al curs la farà l’Ajuntament.  
 
Les persones que s’inscriguin al curs hauran de pertànyer a una Associació de Voluntaris de Protecció Civil (AVPC) que 
compleixi els requisits següents:  

 

a) Que pertanyi a les comarques de la Catalunya Central (Puntualment es podran acceptar sol·licituds de les comarques 

properes sempre que hi hagi places disponibles). 
 

b) Que estigui  inscrita en el registre especial de la DGPC o que hagi iniciat els tràmits.  

c) Que estigui inscrita en el registre d’Associacions del Departament de Justícia. 

En el cas d’excés de sol·licituds, es tindrà en compte el següent:  

a) De totes les associacions sol·licitants s’inscriurà una mínima representació de cadascuna d’elles (3 membres) 

b) La resta de places vacants es distribuiran:  

1. Equitativament entre els membres de les associacions que varen quedar exclosos en convocatòries anteriors i les 

que hagin demanat formalment la inscripció en els cursos. 
 

2. La resta de places no cobertes d’acord amb els criteris anteriors, seran adjudicades a aquelles associacions que 

han realitzat més d’un curs i que estan registrades o bé han iniciat els tràmits  corresponents per entrar al Registre 

Especial de les Associacions del Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya. 

 

3. Per ordre d’arribada d’inscripcions de la resta d’associacions 
 
Els membres de les associacions que resultin exclosos per excés de sol·licituds quedaran en reserva fins una nova convocatòria, 
en la que tindran preferència sense necessitat d’una nova inscripció, només es necessitarà la confirmació que continuen 
interessats en la realització del programa.   
 

Per formalitzar la inscripció, caldrà que l’Ajuntament ompli el model de sol·licitud adjunt, signat per l’alcalde , on haurà de 

fer-hi constar la llista de persones que volen fer el curs. Aquesta llista haurà de seguir, també, un ordre de preferència que es 
tindrà en compte en el cas que el nombre d’inscrits superi les places del curs. 
 
2. Per formalitzar la inscripció és imprescindible:  
 

- Adjuntar una fotocòpia del DNI de cada un dels inscrits  
- Indicar un correu electrònic personal de cada un dels inscrits 
 

3. La sol·licitud s’ha d’adreçar al director dels S erveis Territorials i enviar-la abans del 15 de febrer de 2016  
a l’adreça següent: 
 

Departament d’Interior 
Serveis Territorials de la Catalunya Central 
C. d’Àngel Guimerà, 14, 4ª planta 
08241 Manresa 
 
Telèfon:   936 930 220 
Correu electrònic:  dint.ccentral@gencat.cat 

 
En el decurs de la setmana següent, es comunicarà als Ajuntaments els noms dels inscrits.  
 


