Durada:
1 curs acadèmic
Horari:
8:00 a 14:30
_______
Dos o tres sortides

GRAU MITJÀ
CONDUCCIÓ ACTIVITATS
FISICOESPORTIVES EN
EL MEDI NATURAL

setmanals a diferents
localitzacions de la
geografia catalana:
Parc Natural del
Montseny, Sant
Llorenç de Munt,
Montserrat, Port del
Comte, Pedraforca,
Parc Natural CadíMoixeró ...

Perfil Professional
En aquests estudis de Grau Mitjà adquiriràs competències per a exercir
com a professional de conducció de grups en condicions de seguretat per
senders o zones de muntanya, a peu, amb bicicleta o a cavall.

Continuïtat d’Estudis
Grau Superior Condicionament Físic (Fitness) · Grau Superior EASE
(Outdoor) · També es podrà accedir a qualsevol altre cicle formatiu de
grau superior. En només tres anys obtindràs dos títols oficials
(Grau Mitjà i Grau Superior) que et permetran accedir al món laboral i als
Graus Universitaris.

Estada de 5 dies de
travessa itinerant pel
Parc Natural del CadíMoixeró i estada de
3 dies d’activitats
multidisciplinars per
l’Anoia.

Ampliació Pla d’Estudis
Incorporem al pla d'estudis del Grau Mitjà, de manera exclusiva 90 h de
llengua anglesa (per nivells), i una formació addicional de 60h, a optar
entre les següents especialitats:
· Vela, en els nivells d´iniciació i mig
· Escalada, sortides a rocòdrom i una a roca
· Fitness & Wellness.

METODOLOGIA CIC
CICLES FORMATIUS
Claustre docent format per
professionals en actiu de
trajectòria contrastada, que
compaginen la docència amb
la pròpia activitat laboral en
reconegudes empreses del
sector. Classes eminentment
pràctiques. Borsa de treball
pròpia.

CURRÍCULUM
Crèdit

Hores

Crèdit 1: el medi natural.

60

Crèdit 2: conducció de grups i activitats en el medi natural.

120

Crèdit 3: seguretat i supervivència en muntanya.

90

Crèdit 4: conducció de grups en bicicletes.

120

Crèdit 5: conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques.

180

Crèdit 6: administració, gestió i comercialització en la petita
empresa.

60

Crèdit 7: fonaments de l'activitat física.

30

Crèdit 8: primers auxilis.

30

Crèdit 9: activitats físiques per a persones amb discapacitats.

30

Crèdit 10: dinàmica de grups.

60

Crèdit 11: formació i orientació laboral.

60

Crèdit 12: formació en centres de treball.

410

Crèdit 13: síntesi.

60

Crèdits Exclusius CIC Cicles Formatius

Hores

Anglès (Certificacions Oficials)

90

Activitats fisicoesportives (Vela o Escalada o Fitness & Wellness)

60

Convenis i Col·laboracions:

DESCOMPTES EN MATERIAL EN ELS NOSTRES PROVEÏDORS
Probike: www.probike.com
Intemperie: www.cmdsport.com/tienda/intemperie
Equipa’t: www.equipatb.com

