Tens menys de 30 anys?
No estàs treballant ni estudiant?

Ara tens l’oportunitat de formar-te i accedir al mercat laboral
FORMACIÓ en CONTROLADOR D’ACCÉS
Adquirir l’habilitació com a personal de control d’accés per poder exercir les funcions d’admissió i
control d’accés del públic a l’interior de determinats establiments o espais oberts al públic
.d’espectacles públics o activitats recreatives.
CONTINGUT:
65h Competències personals:
.Ocupabilitat i habilitats socials (40h): aprendràs un seguit d’eines que et permetran apropar‐te a
les empreses amb confiança i desenvolupar‐te adequadament al lloc de treball.
.Anglès (25h): formació en anglès bàsic. On aprendràs a ser més competitiu i et desenvoluparàs
laboralment amb els coneixements bàsics d’anglès.
60h Formació Específica en Controlador d’Accés
Les persones que vulguin exercir les funcions de personal de control d'accés han de realitzar
aquesta formació i superar les proves de selecció efectuades per la Direcció General
d'Administració de Seguretat.








Normativa aplicable i les funcions del personal de control d'accés a determinats
establiments d'espectacles i activitats recreatives.
Principi d'igualtat i prohibició de discriminació d'accés de les persones
Mesures de seguretat als establiments oberts al públic: plans de seguretat, plans
d'autoprotecció, seguretat contra incendis, evacuació, assistència sanitària, i infermeria
Full de reclamacions: què és, dret del públic, quan s'ha de lliurar, model oficial
Horaris de tancament d'acord amb les ordres vigents del departament competent en
matèria d'espectacles públics i activitats recreatives.
Persones menors i el seu accés als establiments oberts al públic, Prohibició de venda i
subministrament de tabac i alcohol a les persones menors d'edat.
Prohibició d'armes i/o d'objectes potencialment perillosos als locals oberts al públic.

Temari per a la prova pràctica:
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Formació sobre l'actuació a seguir en situacions de perill per a les persones,
Estudi i anàlisi dels problemes socials actuals
Formació sobre les tècniques bàsiques d'autocontrol i de defensa personal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liliana – tel: 650 37 63 00 o envia un e-mail a pice@cambragirona.org
Sortides professionals: Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
 Controlador d’Accés

