Grau mitjà de Guia en el medi natural i de temps de lleure
PRIMER CURS

SEGON CURS
MÒDULS PROFESSIONALS

MÒDULS PROFESSIONALS

HORES

MP1 Tècniques d'equitació

99

MP2. Guia eqüestre

66

MP3. Atenció a grups

66

MP9. Socorrisme en el medi natural

99

MP4. Organització d'itineraris

66

MP10. Guia en el medi natural aquàtic

99

MP5. Guia de muntanya baixa i mitjana

165

MP11. Maniobres amb cordes

132

MP6. Guia en bicicleta

132

MP13. Empresa i iniciativa emprenedora

66

MP7. Tècniques de temps de lleure

99

MP15. Síntesi

297

MP8. Tècniques de natació

66

Tutoria

33

MP12. Formació i orientació laboral

66

MP14. Anglès tècnic

99

TOTAL SEGON CURS

792

Tutoria

33

24 hores a la setmana

TOTAL PRIMER CURS

891

MP15. Formació en centres de treball

27 hores a la setmana

HORES

383

Sortides acadèmiques

Batxillerat
Cicle de grau superior de formació professional

Sortides Professionals

Dissenyador/a d'itineraris terrestres / eqüestres / bicicleta de fins a muntanya mitjana
Dissenyador/a d'itineraris pel mitjà aquàtic en embarcacions d'esbarjo
Dissenyador/a i organitzador o organitzadora d'activitats fisicoesportives recreatives
guiades pel medi natural
Encarregat/da de prevenció i seguretat en rutes i esdeveniments amb bicicleta /
eqüestres
Guia en activitats de senderisme, muntanyisme per muntanya baixa i mitjana,
travessia per muntanya baixa i mitjana, i rutes nevades tipus nòrdic amb raquetes
Guia de barrancs / espeleologia de dificultat baixa
Guia d'itineraris amb bicicleta de muntanya / cicloturisme / a cavall / mitjà aquàtic en
embarcacions d'esbarjo
Monitor/a de temps lliure educatiu infantil i juvenil / campaments, albergs de joventut,
de cases de colònies, de granges escoles, i d'aules i escoles de natura / activitats en el
marc escolar / instal·lacions d'oci i aventura
Socorrista en llacs i embassaments
Socorrista de suport en unitats d'intervenció aquàtica
Socorrista en activitats aquàtiques en l'entorn natural / platges fluvials
Socorrista en activitats nàutiques i esportives

