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VIGILANT DE SEGURETAT
OBJECTIU
Capacitar a l'alumne per obtenir la Habilitació Professional com a Vigilant de Seguretat,
Obtenció del TIP (TARGETA D’IDENTIFICACIÓ PROFESSIONAL)

PERFIL D’ENTRADA
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El curs s’adreça preferentment a persones residents en la ciutat de Barcelona i en situació
d’atur inscrites en el SOC com a demandants d’ocupació, que compleixen els següents
requisits:
- Tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea o que li sigui
aplicable el que disposa la legislació sobre règim comunitari (Reial Decret 240/2007).
- Estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària
Obligatòria o superior o altres equivalents a efectes professionals.
- Posseir l'aptitud física i la capacitat psíquica necessàries per a l'exercici de les funcions
de vigilant de seguretat.
- No tenir antecedents penals per delictes dolorosos
- No haver patit condemna per intromissió il·legítima en l'àmbit de protecció del dret a
l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, del secret a les
comunicacions o altres drets fonamentals en els cinc anys anteriors a la sol·licitud.
- No haver patit sanció en els dos o quatre anys anteriors per infracció greu o molt greu
respectivament en matèria de seguretat.
- No haver estat separat del servei en les Forces Armades o les Forces i Cossos de
Seguretat en els últims dos anys.

CONTINGUTS / TEMPORALITZACIÓ DEL TEMARI
1-

Àrea Jurídica
Conèixer l'àmbit jurídic que envolta al professional de seguretat privada
Establir els drets i obligacions dels Vigilants de Seguretat

2-

Àrea Soci-Professional
Determinar els factors soci professionals més rellevants en la pràctica de la
Seguretat Privada

3-

Àrea Tècnic-Professional
Aprendre els conceptes més importants de la seguretat i les tècniques de
protecció

4-

Àrea Instrumental
Adquirir habilitats relacionades amb els sistemes de comunicació, els mitjans de
detecció, els primers auxilis, la protecció contra incendis, l'armament i la defensa
personal.
Realitzar pràctiques de tir de foc real i de fogueig
Preparar les proves físiques de les proves de selecció per a Vigilant de Seguretat

DURADA TOTAL 180 h

CALENDARI PREVIST
Inici: 14/10/2019
03/12/2019
Fi:
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HORARI PREVIST: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
PER A MÉS INFORMACIÓ: formacio@barcelonactiva.cat
LLOC REALITZACIÓ:

FUNDACIÓ CLAPEROS
Carrer dels Escultors Claperós, 36 Barcelona

