
 Com pots accedir al cicle formatiu 

Mitjançant Titulació  

 Graduat en Educació Secundària 
 Títol de Tècnic Auxiliar (FP1) o equivalent  
 Títol de Tècnic Auxiliar en un altre cicle formatiu 
 Prova d’accés de Grau Mitjà 

 Durada 

Aquest cicle formatiu té una durada de 1.400 hores que es cursen en 1 any, de les quals 410  
hores corresponen a la Formació en centres de treball.  

 Què estudiaràs?  

 Medi natural 
 Primers auxilis 
 Conducció de grups i activitats en el medi natural 
 Seguretat i supervivència 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 
 Activitats físiques per a persones amb discapacitats 
 Dinàmica de grups 
 Formació i orientació laboral 
 Formació en centres de treball 
 Crèdit de lliure disposició: iniciació al piragüisme 
 Crèdit de síntesi 

 De què treballaràs? 

Guia de turisme eqüestre, Guia d’itineraris en bicicleta, Acompanyador de muntanya i 
Coordinador d’activitats de conducció/guiatge a la natura entre altres. 

 On treballaràs? 

En empreses d’esports d’aventura, empreses turístiques (hotels, càmpings, albergs, cases 
de colònies), agències de viatges, etc. 

 I a més a més complementaràs la teva 
formació amb… 

Descens al riu Noguera Pallaresa, sortida de dos dies amb BTT, Sortides de vivac i 
acampada, Jornades de ràfting, Esquí de fons i altres activitats a Tavascan, Jornades 
d’Esquí a Portainé, un curs de 30h. de Mecànica de BTT amb personal especialitzat i 

Tècnic en DEA (Desfibril·lador extern Automàtic) 
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Institut Hug Roger III 
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c5006291@xtec.cat 

agora.xtec.cat/ieshugroger/intranet/ 

TRUCA’NS I T’INFORMAREM SENSE 

COMPROMÍS! 

Horari  9:00h.-17:00h. 

 

                 INS  Hug Roger III 

             Titulació de Grau Mitjà   

 
Tècnic en conducció d’Activitats 

Fisicoesportives en 
el Medi Natural (LOGSE) i 

  
 

           

FAMÍLIA: 
               Activitats físiques i esportives 
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FORMACIÓ EN CENTRES 
DE TREBALL 


