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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.

HORES

Planificació en Emergències i Protecció        99

Avaluació de Riscos i Mesures             165 
Preventives

Planificació i Desenvolupament d'Accions              66
Formatives, Informatives i Divulgatives en         
Protecció Civil i Emergències

Supervisió de la Intervenció en Riscos          99
Produïts per Fenòmens Naturals

Supervisió de la Intervenció en Riscos       132 
Tecnològics i Antròpics

Supervisió de la Intervenció en Incendis       198 
Forestals i Cremes Prescrites

Supervisió de la Intervenció en                               198
Operacions d'Incendis Urbans       
i Emergències Ordinàries

Supervisió de la Intervenció en Operacions         165 
de Salvament i Rescat

Supervisió de les Accions de Suport a les          99
Persones Afectades per Desastres i Catàstrofes

Gestió de Recursos d'Emergències        66 
i Protecció Civil

Coordinació i Comandament d'Emergències       198

Formació i orientació laboral         99

Empresa i Iniciativa Emprenedora                           66

Projecte de Coordinació d'Emergències         66 
i Protecció Civil

Formació en Centres de Treball         284

· Podran accedir a aquest cicle formatiu totes 
  aquelles persones que hagin cursat el batxillerat 
  o un grau mitjà.
· Haver superat les proves d’accés als cicles de 
  grau superior.
· Haver realitzat un curs específic d’accés als cicles 
  de grau superior.
· Haver superat el segon curs de BUP.
· Tenir altres estudis equivalents a efectes aca-
  dèmics.
· Haver superat la prova d’accés a la universitat 
  per a més grans de 25 anys.

· 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.
        · coordinació d’emergències i dispositius preventius. 
· Tècnic/a de gestió i coordinació en incendis forestals 
· Cap de serveis d’intervenció davant d’emergències 
   d’origen natural, tecnològic i antròpic en CCAA amb 
   model externalitzat.
·  Mèrit acadèmic en concursos de promoció interna 
   de cossos operatius.

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

..............................................................................................................

...............................................................................................................



INSTAL.lACIONS

[Imatges]

Institut d’Estudis Mèdics
C/ Salvador Espriu, 73-75 · 08005 Barcelona · Tel.: 93 433 51 90 · www.iem-emergencia.com · info@iem-emergencia.

Al 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.

Disposaràs d’espais formatius de training de gran versatilitat, en col·laboració amb entitats públiques i privades 
de referència en el sector, per a posar en pràctica els coneixements que obtindràs prèviament a l'aula.

Participaràs activament, organitzant, coordinant i intervenint directament, en diverses activitats de simulació 
i pràctiques d’alta complexitat, úniques a Catalunya, que organitzem de forma anual on participen personal 
sanitari del IEM (medicina, infermeria, TES), figurants, cossos operatius (bombers, policies, grups de rescat, 
serveis d’emergència mèdica, protecció civil), Creu Roja, Proactiva, empreses de busseig professional, i un 
llarg etc. A destacar:
      •  Simulacres de Incident de Múltiples Víctimes (IMV) i/o gran catàstrofe (>400 participants). 
      •  Formació teòrica i pràctica d’urgències i emergències en Muntanya (Pirineu).
      •  Formació teòrica i pràctica d’urgències i emergències aquàtiques, subaquàtiques i hiperbàriques (Barcelona, 
         Palamós, l’Estartit i altres de la costa catalana).
      •  Moltes altres activitats vinculades al sector.
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RAONS PER A 

ESTUDIAR EL GRAU 
AL IEM6
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TÍTOL OFICIAL DE GRAU superior de TÈCNIC/A en 
coordinació d’emergències i protecció civil

EQUiP DOCENT FORMAT PER PROFESSIONALS DE LES°
EMERGÈNCIES

Aquest títol permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris 
de grau en les condicions d'admissió que s'estableixin

Tot el professorat està integrat per professionals en actiu que desenvolupen la seva 
activitat laboral en entorns relacionats directament a les urgències, les emergències, 
la prevenció i la protecció civil.

EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS ESPECIALITZATS EN LA 
SIMULACIÓ EN URGÈNCIES I EMERGÈNCIES

El IEM disposa d’espais de training amb diverses estacions pràctiques, un vehicle accidentat, 
un rocòdrom, dues ambulàncies i boxs d’urgències. Àrea de Simulació d’Alta Fidelitat, que té 
integrats un quiròfan i una sala d’UCI, espais forestals, mitjans operatius de rescat i 
intervenció en incendis de diversa etiologia, etc. en col·laboració amb entitats públiques 
i privades de referència en el sector..

AMPLI PROGRAMA DE PRÀCTIQUES INTERNES I EXTERNES
Un dels trets diferencials d’aquest grau és l’aposta per la vessant pràctica. lnsistim en 
la simulació i el training com a eines fonamentals en la formació, tant a les instal·lacions 
del IEM com durant les pràctiques externes hospitalàris i preshospitalàries en ambulàncies.

28 ANYS D’EXPERIÈNCIA EN LA FORMACIÓ DE PROFEs-
SIONALS DE LES EMERGÈNCIES

El IEM és un centre de formació de reconegut prestigi, especialitzat i líder en l’entorn 
de les urgències i les emergències. A destacar el Màster Interuniversitari Internacional 
en Assistència Integral en Urgències i Emergències, per a professionals de la medicina 
i la infermeria, el Grau Mig oficial de Tècnic en Emergències Sanitàries (TES) i el ETC 
(European Trauma Course) la formació del més alt nivell a Europa en trauma greu.

6
CONVALIDACIÓ DE CRÈDITS A LA UNIVERSITAT 

Universitats relacionades en aquest àmbit ofereixen la convalidació de crèdits universitaris, 
als/les alumnes que obtinguin la nostra titulació d’aquest cicle formatiu de grau superior. 
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TIPOLOGIA DEL GRAU  HORES   DURADA

COMPETÈNCIA GENERAL

PRÀCTIQUES VOLUNTÀRIES A L’ESTRANGER

IEM COM A CENTRE DE FORMACIÓ

FORMACIÓ als centres de treball

Cicle formativo de grau superior.   2.000    2 cursos acadèmics

La competència general d'aquest títol consisteix a coordinar i supervisar l'avaluació de riscos, planificació 
i 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.

Disposem de convenis de col·laboració amb entitats, serveis i empreses, públiques i privades, de referència 
en el sector de les emergències i la protecció civil.

L’alumnat que hagi superat aquest grau, inclosa la formació en centres de treball, podrà optar a un període 
de pràctiques voluntàries en diferents serveis d’emergències d’Europa i del continent americà (EUA, 
Colòmbia, Brasil, etc.) amb els quals el IEM té signats convenis de col·laboració.

Els 28 anys d’experiència impartint, de forma oficial, formació d’urgències i emergències mèdiques, 
en tots els àmbits professionals, fan del IEM un centre pioner i de referència indiscutible en aquest 
camp. La simulació i la pràctica han estat, i són, el nostre senyal d’identitat des del principi.

Disposem d’una de les millors instal· lacions de training a Catalunya, molt per sobre de qualsevol 
altre centre on s’imparteixi formació professional

A data d’avui som l’ÚNIC CENTRE DE FORMACIÓ A CATALUNYA ON S’IMPARTEIX AQUEST GRAU 
SUPERIOR DE COORDINACIÓ D’EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL.
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EQUIP DOCENT

PROFESSIONALS DE LES EMERGÈNCIES

DIRECCIÓ acadèmica

gestió
ACADÈMICA

equip assessor

L’equip docent del IEM està format exclusivament per 
professionals en actiu de l’àmbit de les emergències, 
la prevenció i la protecció civil: bombers/es, policies, 
forestals, tècnics de protecció civil, enginyers, psicòlegs, 
TES, infermers/es o metges/es, i altres professionals 
del sector. El seu bagatge professional aporta saviesa, 
fruit de l’experiència, fonamental en un entorn en que 
la immediatesa i la resposta ràpida són imprescindibles 
per donar una atenció de qualitat.

Un dels punts forts de la formació al IEM és que el seu professorat està format per 

professionals en actiu, que treballen dia a dia en aquest àmbit, i aconsegueixen 

transmetre, no només coneixements tècnics, sinó també valors humans i professionals, 

imprescindibles en el nostre sector.

Ferran Anguera
Xavier Font

José Julián Isturitz
Eduard Montero
Meritxell Pineda

Enric Pous
Josep Lluis Pouy

Joan Rovira

Agustí Ruíz
Director del IEM

Núria Serra

Vanesa Borràs
Mar Tejada

“
”

coordinació
pedagògica

entitats col.laboradores
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ACTIVITATS EXCLUSIVES EN RESCAT,
URGÈNCIES I EMeRGÈNCIES, D’ALT NIVELL
ACADÈMIC SI ET FORMES AMB NOSALTRES

EXCLUSIU
AL IEM

MATRICULA

MODALITATS DE PAGAMENT PER CURS

lmport de la matrícula pel curs 2022-24 és de: 6.750€ per curs.
Preinscripció: 2.500€ (deduïble de l’import de la matrícula).

•    Per Transferència bancària, número de compte:
      IBAN ES31 2100 1007 1002 0009 8009

•    Íntegre: 6.750€

•     Fraccionat:
       2.500€ de reserva de plaça.
       3.000€ amb rebut domiciliat, amb venciment 1 de setembre de 2022
       1.400€ amb rebut domiciliat, amb venciment 30 de novembre de 2022

•     Mensualitats mitjançant crèdits d’entitat financera
       El IEM posa a disposició de l’alumnat inscrit programes de finançament del grau amb condicions
       especials a través de les entitats bancàries CaixaBank, Banc Sabadell i Targobank.

       NOTA: Li recordem que la reserva de plaça dependrà de l'ordre cronològic de matriculació, havent
       abonat com a mínim la preinscripció.

curs de medicina de

muntanya

Curs de medicina

aquàtica i subaquàtica

participació en

simulacres imv

Curs amb classes teòriques i
activitats pràctiques al Pirineu,
obtenint un Diploma de Medicina
de Muntanya.

Curs amb tallers de salvament 
i rescat en l’entorn aquàtic de la 
Costa Brava, obtenint diploma 
de Medicina Aquàtica i Subaquàtica.

Tots els alumnes participen en 
l’organització i execució de grans 
simulacres per poder posar a prova 
els coneixements.
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SECRETARIA I INForMACIÓ ORGANITZA ACREDITA

VISITA LES NOSTRES INSTAL.LACIONS

lnstitut d’Estudis Mèdics (IEM)
Carrer de Salvador Espriu, 73-75, baixos
08005 Barcelona

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a dijous de 09:00 a 18:00h
Divendres de 09:00 a 15:00h

Us recomanem una visita a les nostres instal·lacions per conèixer en persona 
els espais i els equipaments de què disposem. Una visita personalitzada durant 
la qual, a més d’ensenyar-vos el nostre centre, el Director del IEM els donarà la 
informació acadèmica del grau i podrà atendre i resoldre els seus dubtes al 
respecte.

Per concertar una visita només cal que ens truqueu al 93 433 51 90 o que envieu 
un correu electrònic a l’adreça info@iem-emergencia.com.

Vies de contacte:
Telèfon: 93 433 51 90
info@iem-emergencia.com
www.iem-emergencia.com
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