Cicle Formatiu de Grau Mitjà
CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FISICOESPORTIVES
EN EL MEDI NATURAL
1400 HORES: 990 Lectives + 410 FCT
Durada: 1 curs | Horari: Matí
COMPETÈNCIA GENERAL
Conduir clients i usuaris en condicions de seguretat per
senders o zones de muntanya a peu, en bicicleta o a
cavall, i aconseguir la satisfacció dels usuaris i un nivell
de qualitat dins dels límits de cost previstos.
CONTINGUTS DEL CICLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El medi natural
Conducció de grups i activitats en el medi natural
Seguretat i supervivència en muntanya
Conducció de grups en bicicletes
Conducció de grups a cavall i atencions equines
bàsiques
Administració, gestió i comercialització en la petita
empresa
Fonaments de l’activitat física
Primers auxilis
Activitats físiques per a persones
amb discapacitats
Dinàmica de grups
Formació i orientació laboral
Crèdit de síntesi
FCT. Formació en centres de treball

CAMP PROFESSIONAL
Aquest tècnic exercirà la seva activitat en el camp del
turisme i el lleure, prestant serveis d’acompanyament
a usuaris particulars o grups organitzats que desitgin
realitzar activitats ludicoesportives que es desenvolupen en el medi natural: medi terrestre en general, baixa
i mitjana muntanya.
Els diversos tipus d’empreses on pot desenvolupar la
seva feina són:
• Empreses d’esports d’aventura
• Empreses turístiques (hotels, càmpings, cases de
colònies...)
• Agències de viatges
• Empreses de gestió de parcs naturals o zones protegides
• Clubs esportius i escoles.
• Estacions d’esquí amb oferta complementària
d’activitats.
PRINCIPALS OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL:
•
•
•
•
•

INSCRIPCIONS I MATRÍCULA
Per cursar aquests ensenyaments cal formalitzar la
sol·licitud i presentar-la al centre. Contacteu amb el
nostre Centre presencialment, per telèfon o via mail.
Informeu-vos a la secretaria acadèmica de les vies
d’accés i continuitat cap a d’altres cicles formatius.
Vinculats amb el món de l’esport, us oferim el CFGS
d’Ensenyament i Animació Socioesportiva i els CFGM
de Futbol i Bàsquet.

Acompanyador de muntanya.
Guia de turisme eqüestre.
Guia d’itineraris en bicicleta.
Promotor d’activitats de conducció/guiatge en
clubs i associacions.
Coordinador d’activitats de conducció/guiatge en
empreses turístiques o entitats públiques o privades d’activitats en la natura.
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