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Guia en el medi natural
i de temps de lleure

Activitats físiques i esportives
Cicle formatiu de grau mitjà

GM

COMPETÈNCIA
Organitzar itineraris i guiar grups per entorns naturals de muntanya baixa i mitjana, 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 temps de lleure, adaptant tot això als participants, respectant el medi ambient i garantint la qualitat i la
seguretat.

DURADA DELS ESTUDIS
• 2000 hores repartides en 2 cursos acadèmics.
• Amb 383 hores FCT en empreses del sector.

HORARI
• De dilluns a divendres en horari de mati.
ITINERARI ESPORTS JOVIAT
Amb la continuïtat dels nostres graus superiors
esportius podràs obtenir fins a 7 títols en 4 anys.
QUÈ MÉS OFERIM?
• Potenciem la relació família-escola.
• Tutoria individualitzada.
• Borsa de treball.
.

CONTINGUTS
• Guia de muntanya baixa i mitjana.
• Organització d'itineraris.
• Guia en bicicleta.
AMB
• Tècniques d'equitació.
METODOLOGIES
• Guia eqüestre.
INNOVADORES
• Atenció a grups.
• Tècniques de natació.
• Formació i orientació laboral.
• Tècniques (O activitats) de temps de lleure.
• Socorrisme en el medi natural.
• Guia en el medi natural aquàtic.
• Maniobres amb cordes.
• Empresa i iniciativa emprenedora.
• Anglès tècnic.
• Síntesi.

ACCÉS A GM
• Graduat en ESO.
• Tenir un títol de tècnic/a.
• Haver superat la prova o realitzat el curs específic
d’accés als Cicles de grau mitjà.
• Haver superat el segon curs del batxillerat.
• Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
• Haver superat la prova d’accés la universitat per a
majors de 25 anys.

GM

CONTINUITAT
• Altres Cicles Formatius.
• Món laboral.
SORTIDES PROFESSIONALS
• Guia i dissenyador d’itineraris terrestres, eqüestres
i en bicicleta fins a mitja muntanya.
• Encarregat de la prevenció i seguretat en rutes i
esdeveniments eqüestres, en bicicleta i de
cicloturisme.
• Guia i dissenyador d’itineraris per el medi aquàtic
amb embarcacions de recreació.
• Dissenyador i organitzador d’activitats recreatives
al medi natural.
• Guia en activitats de senderisme, muntanyisme i
travesses per baixa i mitja muntanya, i rutes
nevades tipus nòrdic amb raquetes.
• Guia en barrancs i espeleologia de baixa dificultat.
• Guia d’itineraris a cavall.
• Monitor de temps lleure educatiu infantil i juvenil.
• Monitor de campaments, d’albergs de joventut, de
cases de colònies, de granges-escoles i d’aules i
escoles de natura.
• Monitor d’activitats en el marc escolar.
• Monitor d’instal·lacions d’oci i aventura.
• Socorrista en platges marítimes, platges fluvials,
llacs i embasaments.
• Socorrista de recolzament en unitats d’intervenció
aquàtiques.
• Socorrista d’activitats aquàtiques en l’entorn
natural i activitats nàutic-esportives.

