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2000 hores de formació distribuïdes de la següent manera:
1716 h.  presencials a les instal·lacions del IEM
 284 h.  pràctiques.

Títol oficial de Grau Superior amb acreditació del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
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El Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic/a en 
Coordinació d’Emergències i Protecció Civil és una 
titulació oficial homologada pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya que capacita per a coordinar i 
supervisar l’avaluació de riscos, la planificació i la intervenció 
en emergències i accions de protecció civil i logística 
humanitària que tenen origen natural, tecnològic i antròpic, 
garantint la seguretat de les persones i dels béns.

Té una durada de 2 cursos acadèmics, amb 2.000 hores 
lectives, distribuïdes en 1.716 presencials a l’IEM i 284 hores 
de pràctiques en un ampli ventall d’empreses privades, sector 
públic i entitats  dedicades a l’atenció, gestió i coordinació 
d’emergències i la protecció civil. S'imparteix en horari de 
tarda, de dilluns a divendres.

L’IEM disposa d’un espai formatiu de Training de gran 
versatilitat, que  compta amb ambulàncies, atenció prehospi-
talària, rocòdrom i boxes d’urgències, a més d’un laboratori 
de simulació d’alta fidelitat d’un quiròfan d’urgències i una 
UCI.  El coneixement dels diferents riscos es fa de manera 
pràctica a través de les eines i els equips, els sistemes de 
prevenció i seguretat i les tecnologies que actualment 
s’utilitzen per a fer front als incendis industrials, químics, 
forestals i els accidents. 

Cal destacar que l’IEM organitza un simulacre de 
Incident de Múltiples Víctimes (IMV) i/o gran catàstrofe, 

de forma anual amb figurants on posar en pràctica els 
coneixements adquirits. 

Els equips, instal·lacions i activitats permeten practicar 
allò que s’aprèn i avaluar les actuacions que realitzen els 
alumnes per detectar els aspectes a millorar i implementar 
les correccions per garantir una formació de qualitat. 

En resum, a l’IEM, centre de referència a Catalunya, 
disposaràs de recursos tecnològics i de material de 
pràctiques, molt per sobre dels que marca com a necessaris 
la legislació vigent, per tal de garantir, en les millors 
condicions possibles, l'assoliment de les competències 
pròpies del professional de la Coordinació d’Emergències 
i Protecció Civil.

A l’IEM trobaràs un equip docent amb àmplia 
experiència i capacitació professional en la seva àrea de 
coneixement.

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al 
món laboral com a suport al tècnic/a en protecció civil o al 
responsable de seguretat en l’empresa, en l’elaboració, 
supervisió, valoració i implantació dels plans d’autoprotecció i 
els plans d’emergències municipals, així com la coordinació 
d’emergències i dispositius preventius, tècnic/a de gestió i 
coordinació en incendis forestals i cap de serveis 
d’intervenció davant d’emergències d’origen natural, 
tecnològic i antròpic.

p r e v e n c i ó  i  s e g u r e t a t


