
 

Prefectura d’Estudis de Formació Professional 

 
PROVES DE COMPLECIÓ DEL CFGM LOGSE: 

Conducció d’activitats fisicoesportives al medi natural 

La majoria dels alumnes del curs passat ja esteu matriculats. Si no és així o sou alumnes de promocions 
anteriors us heu de matricular a la compleció abans del 22 d’octubre. 

 

Hi haurà 2 convocatòries, que seran: 

 Per a la Convocatòria de novembre, del 22 al 26 de Novembre 

 Per a la Convocatòria d’abril, del 4 al 8 d’abril 

 

CONVOCATÒRIA DE NOVEMBRE 

  Tipus de prova Professor responsable 

Crèdit 1 el medi natural Teòrica Marta Pol 

Crèdit 2 conducció de grups i activitats en el medi natural Treball previ, teòrica i pràctica Daniel Daví 

Crèdit 3 seguretat i supervivència en muntanya Pràctica Carla Vigo 

Crèdit 4 conducció de grups en bicicletes Treball previ, presentació i pràctica Vicenç Vilana 

Crèdit 5 conducció de grups a cavall i atencions equines Teòrica i pràctica Cesc Calveras 

Crèdit 6 Administració i gestió  en la petita empresa Teòrica Raquel Mestre 

Crèdit 7 fonaments de l'activitat física. Teòrica Marta Pol 

Crèdit 8 primers auxilis Teòrica i pràctica SVB Juanma Ruiz 

Crèdit 9 activitats físiques per a persones amb discapacitats Teòrica Marta Pol 

Crèdit 10 dinàmica de grups Teòrica Marta Pol 

Crèdit 11 formació i orientació laboral Teòrica Raquel Mestre 

Crèdit 13 síntesi Dossier previ i presentació oral Vicenç Vilana 

 

Per a qualsevol consulta sobre el desenvolupament de les proves, mireu el taulell d’anuncis de la vitrina al costat del 

departament d’activitats físiques i consulteu amb el/la Professor/a responsable 

 
 



 

Prefectura d’Estudis de Formació Professional 

 

CONVOCATÒRIA d’ABRIL  

  Tipus de prova Professor responsable 

Crèdit 1 el medi natural Teòrica Marta Pol 

Crèdit 2 conducció de grups i activitats en el medi natural Treball previ, teòrica i pràctica Daniel Daví 

Crèdit 3 seguretat i supervivència en muntanya Pràctica Carla Vigo 

Crèdit 4 conducció de grups en bicicletes Treball previ, presentació i pràctica Vicenç Vilana 

Crèdit 5 conducció de grups a cavall i atencions equines Teòrica i pràctica Cesc Calveras 

Crèdit 6 Administració i gestió en la petita empresa Teòrica Raquel Mestre 

Crèdit 7 fonaments de l'activitat física. Teòrica Marta Pol 

Crèdit 8 primers auxilis Teòrica i pràctica SVB Juanma Ruiz 

Crèdit 9 activitats físiques per a persones amb 
discapacitats 

Teòrica Marta Pol 

Crèdit 10 dinàmica de grups Teòrica Marta Pol 

Crèdit 11 formació i orientació laboral Teòrica Raquel Mestre 

Crèdit 13 síntesi Dossier previ i presentació oral Vicenç Vilana 

 

Per a qualsevol consulta sobre el desenvolupament de les proves, mireu el taulell d’anuncis de la vitrina al costat del 

departament d’activitats físiques i consulteu amb el/la Professor/a responsable 

 


