
L'INSTITUT

Formació en el centre educatiu i en les sortides a la natura: 990 hores.

Pràctiques a les empreses o institucions (FCT)

Els cicles formatius de grau mitjà tenen una durada de 1400 hores lectives,

repartides al llarg d’un curs escolar. Aquestes,   queden repartides de la

següent manera:

 

ORGANITZACIÓ DELS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
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CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS  FÍSICOESPORTIVES
EN EL MEDI NATURAL

RELACIÓ DE MÒDULS I UNITATS FORMATIVES



L'INSTITUT
MATERIAL NECESSARI
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Neoprè de dues peces (peto i cassaca) de 4 a 6 mm de gruix.
Samarreta tèrmica (de polipropilè, que no sigui de cotó)
Botes de neoprè o sabates esportives i mitjons de neopré.

Polaines
Ulleres protectores
Pantaló adequat (malles, texans o pantaló d’equitació). No portar pantalons
acampanats ni similars
Sabates adequades (botes de muntar o botes de muntanya).
Guants
Cantimplora
Roba d’abric i de pluja
Botes d’aigua i roba vella o bé granota (tasques de quadra)

Roba adequada per practicar mitja i alta muntanya a l’hivern, tardor i

Botes
Sac de dormir
Motxilla
Capelina
Bastons (opcional)
Funda vivac
Frontal

Roba d’esquí: pantalons i anorac. Recomanable dur roba interior

Casc
Ulleres de sol
Guants
Botes d’esquiar, pals i equís o taula de snow.

Bicicletes de muntanya en òptimes condicions per un ús intens i amb reflectants
a les rodes del davant i del darrere. 
Casc
Guants 
Roba específica i adequada: culotte o malles (curt o llarg)
Ulleres protectores
Capelina
Equip bàsic de reparació de bicicletes (ha d’incloure també, càmares de recanvi i
manxa)
Bidó d’aigua

Crèdit de piragüisme (1r i 3r trimestre):
 

 
Crèdit de conducció de grups a cavall (1r trimestre): 
 

 

Crèdit de senderisme i seguretat (2n trimestre):
 

     primavera (roba tèrmica i roba d’esquí)

 

Sortides d’ESQUÍ (2n trimestre):
 

     tèrmica.

  

Crèdit de Conducció de grups de BTT (3r trimestre):
 

 



L'INSTITUT
PROMOCIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL
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Batxillerat

Altres Cicles formatius de grau mitjà  

Prova d’accés a Cicles formatius de grau superior  

Curs d'accés específic a Cicles formatius de grau superior

Cicles formatius de grau superior (cal superar la prova d'accés)

CONTINUÏTAT:
 

Empreses d’esports d’aventureso  

Empreses turístiques:

hotels, càmpings, albergs o cases de colònies, refugis.  

Agències de viatges.  

Empreses de gestió de parcs naturals o zonesprotegides.  

Clubs esportius.  

Escoles.  

Estacions d’esquí amb oferta complementària d’activitats.  

Entitats publiques que ofereixin programes d’activitats en el medi

natural.

ÀMBIT PROFESSIONAL DE TREBALL:
 

Acompanyador de muntanya.  

Guia de turisme eqüestre.  

Guia d’itineraris en bicicleta.  

Coordinador d’activitats de conducció/guiatge en empreses

turístiques o entitats públiques o privades d’activitats en la natura.  

Promotor d’activitats de conducció/guiatge en clubs o

associacions.

PRINCIPALS OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL:
 


