REQUISITS PER OBTENIR EL CARNET DE CONTROLADOR:
1.- Major d ´edat
2.- Nacionalitat de la UE o disposar de persmís de treball i residencia
3.- No tenirantecedents per delecitesvers les persones, el patrimoni o la salut pública.
4.- Tenirconeixamentsmínims de Català i castellà.
5.- Disposar del diploma de “Cetificatd´Assitencia i Qualificació” que s´obté una vegada s´hansuperat les
proves del curs i asistir a un 90% del mateix.
PROVES A SUPERAR PER OBTENIR EL DIPLOMA DE CERTIFICAT D´ASSITENCIA I QUALIFICACIÓ.
1.- Mòdul de Coneixament (valoració de 0 a 10 ,puntuació mínima de 5 per aprovar)
- 30 preguntes tipus test sobre el temari.
- Dues preguntes tipus test en castellà per acreditar coneixaments de la llengua
- Dues preguntes tipus test en Català per acreditar coneixaments de la llengua
2.- Mòdul de carácter pràctic( valoració de 0 a 10, puntuació mínima de 5 per aprovar)
- 5 preguntes tipus test sobre dos casos pràctics sobre el programa d´actuació en
determinadessituacionsgenerals i especifiques.
- Test psico-professional.
SOL.LICITAR L´HABILITACIÓ
1.- Sol.licitarl´habilitaciópresencialment:
Presentació de sol.licitud de carnet i distintiu profesional per a personal de control d´accés.(
Modeladjunt 1)
Presentació de documentació complementaria de carnet i distintitu profesional per al
personal de control d´accés. ( Modeladjunt 2):
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Fotocopia compulsada DNI/NIE.
Fotocopia compulsada del permís de residencia o treball.
Certificat de penals original
fotos mida carnet (2)
Original i fotocopia del Certificatd´assitencia i qualificacióemèspelcentre de formació.
Justificantd´ingrés de la taxa.

Fer el pagament de taxesamb el full de liquiació de taxesadministrativesd´espectacles.

TEMARI:
MòdulTeòric
Tema 1

Normativa i funcions del personal de control d´acessos.

Tema 2

Principid´igualtat i prohibició de discrimació ´accessos.

Tema 3

Mesures de Seguretat alsestablimentsoberts al públic, plans de Seguretat,
Seguretat contra incendis i sortidesd´emergencia.

Tema 4

Fulls de reclamació. Normativa i tramitació.

Tema 5

Horaris de tancament, Normativa, horarismàxims i modificacionsd´horaris.

Tema 6

Menos d´edat. Normativa i mesures de control i les festes de juventut.

Tema 7

Armes en elslocals de pública concurrencia, classificació i possessiód´armes. El
reglamentd´armes.

MòdulPràctic
Formaciópràctica en primersauxilis.
Formaciópràctica en defensa personal.
Formaciópràctica sobre l´actuació que ha de seguir el personal de control d´accés, en
determinadessituacions i especifiques que es poden produir en elslocals a ons´exerceixen les
sevesfuncions.

INICIO CURSO: 14 SEPTIEMBRE
FINALIZACIÓN CURSO: 5 OCTUBRE
TOTAL : 60 HORAS
PRECIO: 250 €

