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 GM -Tècnic en conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural  
CAFEMN 

 De què treballaràs? 

 Guia de turisme eqüestre 

 Guia d’itineraris en bicicleta 

 Acompanyador/a de muntanya 

 Coordinador/a d’activitats de conducció i guiatge a la natura 

 On treballaràs? 

 En empreses d’esports d’aventures, empreses turístiques (hotels, càmpings, albergs, cases 
de colònies), agències de viatges, Consells comarcals ,Ajuntaments. 

 Què estudiaràs? 

 El medi natural 

 Conducció de grups i activitats en el medi natural 

 Seguretat i supervivència a la muntanya 

 Conducció de grups en bicicletes 

 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 

 Formació en centres de treball 

 Durada dels estudis 

  1.400 hores = 1 curs acadèmic 

 990 hores en el centre educatiu 

 410 hores en el centre de treball (pràctiques) 

  

 HORARI LECTIU 

 De dilluns a divendres de 8’15 a 14’55 h. 
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PREINSCRIPCIÓ CURS 2018-2019 
 

La preinscripció la podeu fer de forma telemàtica, via web www.gencat.cat/preinscripcio i entregar  la 
documentació pertinent al vostre centre de secundaria. 
 

REQUISITS D’ACCÉS 

 tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, 
 haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà, 
 tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar, 
 haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP), 
 tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics, 
 haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, 
 haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI), 
 tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior. 

 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 
 

 La sol·licitud, que serà única, es presentarà en el centre demanat en primera opció. 
 Original i fotocòpia del: 

-Llibre de Família o altres documents relatius a la filiació pels alumnes menors d’edat 
-DNI/NIE d’ambdós pares i tutors  pels alumnes menors d’edat. 
-DNI, NIE o Passaport de l’alumne  
-Targeta d’Identificació Sanitària (TIS) de l’alumne/a. 
- Fotocòpia del Títol al·legat 

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA 
Certificació de la qualificació mitjana dels estudis que permetin l’accés. 
Pels alumnes que estan cursant el 4t d’ESO, la certificació de la mitjana dels 3 cursos d’ESO. 
Sí no hi consta la qualificació mitjana numèrica , es considerarà un 5 
 

CALENDARI: 

Presentació de sol·licituds 
del 14 al 24 de maig de 2018. (presentació 
documentació fins el 28 de maig) 

Publicació llistes amb barem provisional 5 de juny de 2018 

Reclamacions del 6 al 8 de juny de 2018 

Resolució reclamacions 13 de juny de 2018 

Sorteig número de desempat 14 de juny de 2018 

Publicació llistes ordenades definitives 18 de juny de 2018 

Publicació llistes d’ admesos 3 de juliol de 2018 

Període matriculació o confirmació de plaça del 4 al 11 de juliol de 2018 

Període extraordinari en cas de vacants:   Cal posar-se en contacte amb el centre a partir del 2 de 
setembre. 
 
  

HORARI SECRETÀRIA  MATINS: dilluns a divendres de 8,30h a 14,30h 
                                        TARDES: dilluns i dimecres de 16h a 18h 
 
DES DE L’1 DE JUNY AL 30 DE SETEMBRE HORARI ESTIU : de dilluns a divendres 8.30h a 14,30h. 

  
 

 

http://www.gencat.cat/preinscripcio
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles/gm

