Formació
Professional
integrada

www.joviat.cat

BARRANCS. Cicle Final (LOE)

Ensenyament esportiu
GRAU MITJÀ

POTS FER-HO:

· Fora de temporada
· Caps de setmana
· Dies festius
Calendari per estacions a www.joviat.cat

Tècnic/a esportiu/va en DESCENS DE BARRANCS
Aquests ensenyaments de segon nivell capaciten per conduir
activitats organitzar i conduir descens de barrancs.
Accés
Cal complir els següents requisits:
- Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (o
estudis equivalents).
- Tenir el Certificat del TD1 en Senderisme.
- Superar la prova de caràcter específic per a l’accés als
ensenyaments de cicle final de grau mitjà d’escalada, que
convoca el Departament d’Educació.
Horari
Consulta a l’apartat calendaris del nostre web (www.joviat.cat)
per conèixer l’oferta concreta.
Ens adaptem a totes les necessitats, programem cursos en
horaris intensius i caps de setmana.
Continguts i durada
Bloc comú (150 hores)
• Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II
• Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II
• Entrenament esportiu II
• Organització i legislació de l’esport II
• Teoria i sociologia de l’esport
Bloc complementari (30 hores)
• Terminologia específica estrangera
• Equipaments esportius
• Informàtica bàsica aplicada
Bloc específic (175 hores)
• Desenvolupament professional II
• Coneixement del medi
• Psicologia dels esports de muntanya i escalada
• Formació tècnica i metodològica del descens de barrancs
• Entrenament del descens de barrancs
• Seguretat en el descens de barrancs
• Conducció en barrancs

Bloc de formació pràctica (175h)
El bloc comú i complementari, és convalidable de manera directa
amb els de la resta d’especialitats esportives d’aquestes
modalitats de formació.
Acreditació
Tècnic/a esportiu/va en Descens de barrancs
Sortides Professionals
• Promotor/a d’excursions
• Guia de muntanya baixa i mitjana sota la supervisió de
personal tècnic superior
• Conductor/a de persones o grups en activitats de descens de
barrancs
• Programador/a i organitzador/a d’activitats
• Instructor/a de tècniques de descens de barrancs
Àmbit professional i de treball
•
Escoles i centres d’iniciació esportiva
•
Clubs i associacions esportives
•
Federacions d’esports de muntanya i escalada
•
Patronats esportius
•
Empreses de serveis esportius
•
Centres escolars (activitats extracurriculars)
Continuïtat
Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de
tècnic/a d’esport en descens de barrancs, que els permet
accedir:
• A un cicle de grau superior de formació professional de la
família d’activitats físiques i esportives, si tenen el batxillerat o
estudis equivalents.

Formació
Professional
integrada

www.joviat.cat

SENDERISME. Cicle Inicial (LOE)

Ensenyament esportiu
GRAU MITJÀ

POTS FER-HO:

· Fora de temporada
· Caps de setmana
· Dies festius
Calendari per estacions a www.joviat.cat

Cicle Inicial en Senderisme (Certificat TD1)
La competència general del cicle inicial de grau mitjà en
senderisme consisteix en guiar i dinamitzar a esportistes i usuaris
en itineraris per senders abalisats de baixa muntanya, per espais
naturals, i en activitats de temps lliure i educació mediambiental;
col·laborar en l’organització d’activitats de senderisme; fomentar
el coneixement i el respecte de l’entorn natural, patrimonial i
humà; col·laborar en el control de la seguretat en parcs
d’aventura en arbres o en estructures artificials, tot això d’acord
amb les directrius establertes en la programació de referència,
en condicions de seguretat i amb el nivell òptim de qualitat que
permeti la satisfacció de els esportistes en l’activitat.
Accés
Cal complir els següents requisits:
- Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria
(o estudis equivalents)
- Superar la prova de caràcter específic, que convoca el Departament d’Educació.
Horari
Consultar a l’apartat calendaris del nostre web (www.joviat.cat)
on figura la programació de cursos en horaris intensius i de caps
de setmana.
Continguts i durada
BLOC COMÚ
- Bases del comportament esportiu 1
- Primers auxilis
- Activitat física adaptada i discapacitat
- Organització esportiva
BLOC ESPECÍFIC
- Conducció en senders
- L’entorn natural i humà de la baixa muntanya
- Temps lliure
- Formació pràctica

Folch i Torres, 5-13
08241 Manresa (Barcelona)
secretaria@joviat.cat

El bloc comú és convalidable de manera directa amb els de la
resta d’especialitats esportives de règim especial LOE
Acreditació
Certificat TD1 en Senderisme.
Sortides professionals
a) Guia en senders abalisats de baixa muntanya i espais naturals
delimitats, parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials.
b) Operador en parcs d’aventura en arbres o en estructures
artificials.
Àmbit professional i de treball
Aquest professional se situa en els sectors de l’esport, l’oci i
temps lliure i el turisme i desenvolupa la seva activitat tant en
l’àmbit públic, ja sigui la Administració General de l’Estat o les
administracions autonòmiques o locals, com a entitats de
caràcter privat, en patronats esportius; entitats esportives
municipals; federacions i clubs esportius i socials; centres
educatius; empreses de serveis d’activitats extraescolars; cases
de colònies; empreses turístiques: hotels, càmpings, albergs,
cases rurals, agències de viatges, parcs d’aventura en arbres o
en estructures artificials, estacions d’esquí amb oferta
complementària d’activitats fora de temporada, refugis, albergs
de muntanya, campaments; o empreses de gestió de parcs
naturals que ofereixin activitats esportiu-recreatives de guiat per
senders abalisats i espais naturals, en els sectors de l’esport,
l’oci i temps lliure i el turisme.
Continuïtat
Les persones que obtenen el certificat del TD1 en senderisme i
que superen la prova de caràcter específic del Cicle Final en
l’especialitat escollida, que convoca el Departament d’Educació,
poden accedir a:
- Cicle Final de grau mitjà esportiu en barrancs
- Cicle Final de grau mitjà esportiu en escalada
- Cicle Final de grau mitjà esportiu en mitja muntanya

www.joviat.cat
A 5 minuts de l’estació de la RENFE de Manresa

T. 93 872 69 88

