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Professional
integrada

Conducció d’activitats físicoes-
portives en el medi natural

Activitats físiques i esportives
Cicle formatiu de grau mitjà

“PREMIADA EN ELS CONCURSOS MÉS PRESTIGIOSOS D’EMPRENEDORIA”

GM

DEA
Obtenció del Certifi cat de Suport Vital Bàsic 
i desfi bril·lació del Consell Català de Ressuscitació i 
European Resusitation Council.

Emprenedoria, projecte Emprèn Joviat
Impulsa transversalment l’emprenedoria entre els nostres 
alumnes.

JOVIbike
Taller de reparació i manteniment de bicicletes obert al 
personal i alumnes del centre.



Folch i Torres, 5-13
08241 Manresa (Barcelona)
T. 93 872 69 88
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Objectius
És competència general d’aquest 
tècnic/a conduir clients/usuaris en 
condicions de seguretat per senders 
o zones de muntanya (on no calguin 
tècniques d’escalada i alpinisme) a 
peu, en bicicleta o a cavall, i 
aconseguir la satisfacció dels usuaris 
i un nivell de qualitat dins dels límits 
de cost previstos.

Durada dels estudis
1 curs acadèmic 
FCT en empreses del sector.

Horari 
De dilluns a divendres: 
de 8.00 a 14.30 hores (grup de matí) 
i de 15.00 a 21:30 
(grup de tarda).

Acreditació
Tècnic/a en conducció d’activitats 
físicoesportives en el medi natural

Àmbit professional i de treball
Empreses d’esports d’aventures. 
Empreses turístiques: hotels, 
càmpings, albergs o cases de 
colònies, refugis. Agències de 
viatges. Empreses de gestió de parcs 
naturals o zones protegides.Clubs 
esportius.Escoles. Estacions d’esquí 
amb oferta complementària 

d’activitats. Entitats públiques que 
ofereixin programes d’activitats en el 
medi natural.

Continguts
• Medi Natural
• Conducció de grups i activitats en 

el medi natural
• Seguretat i Supervivències en 

muntanya
• Conducció de grups en bicicleta
• 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
• Formació en centres de treball 

(FCT)

Sortides professionals
· Acompanyador/a de muntanya
· Guia de turisme eqüestre
· Guia d’itineraris en bicicleta
· Coordinador/a d’activitats de 
  conducció/guiatge en empreses 
  turístiques o entitats públiques 
  o  privades d’activitats en la natura

· Promotor/a d’activitats de 
  conducció/guiatge en clubs i 
  associacions

Accés als cicles de GM
• Graduat en ESO
• Tenir un títol de tècnic/a 
• Haver superat la prova d’accés 
• al Cicles de grau mitjà
• Haver realitzat el curs específi c  
• d’accés al Cicles de grau mitjà
• Haver superat el segon curs del 
• batxillerat unifi cat i polivalent 

(BUP)
• Tenir altres estudis equivalents a  
• efectes acadèmics
• Haver superat la prova d’accés la 

universitat per a majors de 25 
anys

Continuïtat
· Altres Cicles formatius de grau mitjà
· CICS Curs de preparació per a la 
  Incorporació als Cicles formatius de 
  grau Superior
· Cicles formatius de grau superior
  (cal superar la prova d’accés)

Empreses col·laboradores
On els nostres alumnes poden 
realitzar el crèdit de Formació en 
Centres de Treball (FCT)


