
Cicle Formatiu de Grau Mitjà

GUIA EN EL MEDI NATURAL I DE TEMPS DE LLEURE

2000 HORES 
Durada: 2 cursos | Horari: Matí

COMPETÈNCIA GENERAL

Organitzar itineraris i guiar grups per entorns naturals 
de baixa i mitja muntanya, terreny nevat tipus nòrdic, 
cavitats de baixa dificultat, barrancs de baix risc, medi 
aquàtic i instal·lacions d’oci i aventura, progressant a 
peu, amb cordes, amb bicicleta, en embarcacions i a 
cavall, així com dinamitzar activitats de lleure, adaptant 
tot això als participants, respectant el medi ambient i 
garantint la qualitat i la seguretat.

CONTINGUTS DEL CICLE

• Tècniques d’equitació. 
• Guia eqüestre. 
• Atenció a grups. 
• Organització d’itineraris. 
• Guia de baixa i mitja muntanya. 
• Guia de bicicleta. 
• Tècniques de temps de lleure. 
• Tècniques de natació. 
• Socorrisme en el medi natural. 
• Guia en el medi natural aquàtic.
• Maniobres amb cordes.
• Formació i orientació laboral. 
• Empresa i iniciativa emprenedora. 
• Anglès tècnic.
• Síntesi.
• Formació en centres 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.

CAMP PROFESSIONAL

Aquest tècnic exercirà la seva activitat en l’àmbit de les 
activitats esportiu-recreatives en la naturalesa i turis-
me actiu, esportiu o d’aventura i en instal·lacions d’oci 
i aventura, així com en activitats socioeducatives de 
temps lliure, en les àrees d’organització, desenvolupa-
ment, dinamització, seguiment i avaluació de les activi-
tats i en les de prevenció, vigilància i rescat en espais 
aquàtics naturals. 
També poden exercir la seva activitat en unitats 
d’intervenció aquàtica i equips de rescat i socorrisme. 
L’activitat professional es realitza tant de forma autòno-
ma com contractada, en l’àmbit públic, ja sigui admi-
nistració general, autonòmica o local, i en l’àmbit privat, 
en grans, mitjanes i petites empreses de serveis vincu-
lades als sectors productius de l’esport, turisme i oci i 
temps lliure educatiu infantil i juvenil.

PRINCIPALS OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL:

• Dissenyador i guia en activitats  de senderisme, 
muntanyisme,  de rutes nevades, de barrancs i 
d’espeleologia, bicicleta, a cavall,  en embarca-
cions d’esbarjo.

• Monitor de temps lliure educatiu infantil i juvenil, 
de campaments, d’albergs de joventut, de ca-
ses de colònies, d’activitats en el marc escolar i 
d’instal·lacions d’oci i aventura.

• Socorrista a platges marítimes, en llacs i embassa-
ments, de suport en unitats d’intervenció aquàtica, 
a activitats aquàtiques en l’entorn natural, a activi-
tats nàutic-esportives, a platges fluvials.
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