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ESTUDIS DE
FORMACIÓ PROFESSIONAL DE:

Grau mitjà  de
CONDUCCIÓ  D’ACTIVITATS

FíSICO ESPORTIVES
EN EL MEDI OBERT

Cooperativa 
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• Títol de graduat en educació
secundària obligatòria o un títol
equivalent.
• Títol de tècnic auxiliar.
• Títol de tècnic.
• Haver superat el segon curs
de batxillerat unificat polivalent
(BUP).
• Haver superat el segon curs
del primer cicle experimental de
reforma dels ensenyaments
mitjans (REM).
• Haver superat els ensenya-
ments d’Arts aplicades i oficis
artístics, el tercer curs del Pla
de 1963 o, el segon de comuns
experimentals.
• Haver superat altres estudis
declarats equivalents a efectes
acadèmics amb alguns dels
anteriors.
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QUINES SORTIDES 
PROFESSIONALS TENS?

Podràs treballar en el sector del 
TURisME, de l’oci i del llEURE, 
prestant serveis d’acompanyament 
a clients particulars o grups 
organitzats que desitgin realitzar 
activitats lúdic-esportives que es 
desenvolupin en el medi natural: 
en el medi terrestre en general, a 
la baixa i mitjana muntanya.

Els distints tipus d’empreses i de 
feines que  podràs desenvolupar:

• Empreses d’activitats d’aventures.
• Empreses turístiques: hotels, 
hotels rurals, agroturismes, 
càmpings, o cases de colònies, 
refugis.
• Agències de viatges.
• Empreses de gestió de parcs
naturals o de zones protegides.
• clubs esportius.
• Escoles.
• Estacions d’esquí amb oferta
complementària d’activitats fora 
de temporada.
• Entitats públiques que ofereixin 
programes d’activitats en el medi 
natural
• Acompanyant de muntanya.
• Monitor d’activitats de temps lliure.
• 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.

• condUiR PERsonEs
En condicions dE sEGURETAT: 
per senders o zones de muntanya  a 
peu, en bicicleta o a cavall.

• senders i rutes de baixa i 
mitjana muntanya

• en bicicleta per itineraris 
en el medi natural

• a cavall per itineraris en
el medi natural.

• Realitzar l’AdMinisTRAció, 
GEsTió i coMERciAliTzAció en 
una petita empresa.

• comunicar-te en llengua 
estrangera: AnGlès

desplaçament, estada 
i seguretat en el medi 
natural i terrestre  224 h
conducció de grups 
en bicicletes  160 h
conducció de grups 
a cavall i cures 
equines bàsiques    192 h
Administració,gestió i 
comercialització en la 
petita empresa   64 h
Fonaments biològics, 
salut i primers auxilis      64 h
Activitats físiques 
per a persones 
discapacitades       32 h
dinàmica de grups      64 h
Formació i 
orientació laboral 64 h
llengua estrangera: 
anglès       96 h
Formació en 
centres de treball    440 h

PLA D’ESTUDIS
segons el pla loGsE són 1400 
hores de formació, 960 al centre 
educatiu i 440 de formació 
pràctica en empreses:

SERÀS CAPAÇ DE




