Formació Professional
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJA

CONDUCCIÓ
D'ACTIVITATS
FISICOESPORTIVES
EN El MEDI NATURAL
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lnformació general

Ensenyament:
Cicle formatiu de Grau Mitja

Familia professional:
Activitats físiques i esportives
Ambit professional: físic i esportiu
Modalitat: Presencial

/ Tenir el títol de l'ESO (graduat en educació secundaria obligatoria)
/ Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitja
/ Tenir el títol de tecnic o de tecnic auxiliar
/ Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
/ Tenir altres estudis equivalents a efectes academics
/ Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més de 25 anys
/ Haver superat els moduls obligatoris d'un programa de qualificació
professional inicial (PQPI)
/ Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior
Les persones que no compleixen cap deis requisits esmentats han de
superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim
17 anys l'any en que es fa la prava.
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Descripció

Aquests estudis capaciten per planificar i
realitzar rutes i itineraris a peu, en bicicleta o
a cavall, per senders o zones de baixa o mitja
muntanya. Dinamitzar un grup de participants.
Saber relacionar-se amb els clients/ usuaris.
Actuar en situacions d'emergencia.
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Curs

0

Matí,
de dilluns
a divendres

990

Hores lectives

410

Hores en empreses
del sector

/ Via d'accés per títol de l'ESO: Original de resguard del
pagament de les taxes del títol de l'ESO i notes finals de 4t ESO.
/ Via d'accés per proves d'accés a Cirau Mig: Original del certificat
de superació de les proves d'accés amb nota final.
/ Altres vies: Documentació oficial compulsada que acrediti
l'acompliment deis requisits d'accés.

1

Tecnic/a en Conducció
d'activitats
fisicoesportives
en el medi natural

ACCÉS A ESTUDIS SUPERIORS

1 fotocopia de DNI (anvers i revers a la mateixa cara)
1 fotocopia de la targeta sanitaria individual
1 fotografia de l'alumne mida carnet
1 fotocopia número afiliació a la Seguretat Social

En acabar es pot accedir a Grau Superior
d'Animació Activitats Físiques i Esportives,
Batxillerat.

Centre de Formació CET1 O

Carrer Agricultura, 232 · 08020 Barcelona

Tel. 933 13 79 76
info.formacio@fundaciocetl0.org

www.fundaciocetl0.org
facebook.com/formacio.cetdeu
instagram.com/formaciocetl O

�=milrJfi@

