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Grau mitjà
Conducció d’Activitats Físicoesportives en el Medi Natural
Durada de l’estudi: 1400 hores.
MÒDULS
Desplaçament, estada i seguretat en el medi natural i terrestre
Conducció de grups en bicicletes
Conducció de grups a cavall i cures equines bàsiques
Administració, gestió i comercialització en la petita empresa
Fonaments biològics, salut i primers auxilis
Activitats físiques per a persones discapacitades
Dinàmica de grups
Formació i orientació laboral
Llengua estrangera: anglès
Formació en centres de treball (FCT)

HORES
224
160
192
64
64
32
64
64
96
440

Títol que se n’obté: Tècnic en conducció d’activitats físiques i esportives en el medi natural.
Competència general:
Conduir clients en condicions de seguritat per senders o zones de muntanya (on no siguin necessàries
tècniques d’escalada ni alpinisme) a peu, en bicicleta o a cavall, amb la finalitat d’aconseguir la satisfacció
dels usuaris i un nivell de qualitat en els límits de cost prevists.
Competències professionals:
• Conduir a clients per senders i rutes de baixa i mitjana muntanya.
• Conduir a clients en bicicleta per itineraris en el medi natural.
• Conduir a clients a cavall per itineraris en el medi natural.
• Realitzar l’administració, gestió i comercialització en una petita empresa.
• Comunicar-se en llengua estrangera: anglès
Ocupacions, llocs de treball tipus, més rellevants:
• 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.
Més informació:
• RD 2049/95 pel qual s’estableix el títol i les ensenyances mínimes (BOE 14-02-1996)
• RD 1263/97 pel qual s¡’estableix el currículum (BOE 219 12-09-1997)
• Decret de currículum Illes Balears 63/2004, de 2 de juliol (BOIB 13-07-2004)
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Per tal d’evitar sorpreses una vegada començat el curs, volem que l’alumnat que
es matriculi en aquest cicle formatiu tengui clar els següents punts:
•

Aquest cicle formatiu està dissenyat per a l’alumne a qui li agrada la muntanya i
es vol dedicar al món de les activitats en el medi natural, ja sigui organitzant,
dirigint o guiant. No està pensat per esportistes (futbolistes, atletes...) sinó per a
gent a qui li agrada gaudir de la natura.

•

L’experiència de molts anys ens demostra que els alumnes que no tenen
inquietud i motivació per aquest tipus d’activitats, fracassen. En el cas que no
aconsegueixin aprovar, se solen dedicar a una altre tipus de treball.

•

No formem monitors esportius, formem conductors de clients en bicicleta, a
cavall i a peu per a baixa i mitja muntanya.

•

Es necessita una bona condició física, ja que les activitats que realitzam així ho
requereixen (excursions de 5 hores a peu o en bicicleta per la muntanya).

• Els alumnes que busquem realitzen excursions a peu sovint.
•

Es necessita un nivell tècnic bàsic en bicicleta de muntanya. Per lògica, aquest
alumnat hauria de tenir qualque tipus d’experiència en rutes per la muntanya.

•

No és necessari que es tenguin nocions d’equitació, però sí és important que
abans hagin tingut algun tipus d’experiència cavalcant.

•

L’IES Son Rullan proporciona les bicicletes i els cavalls, així com el seu
manteniment. També paga els desplaçaments per a realitzar les excursions
programades dins el curs. L’alumne es farà càrrec de les despeses del propi
equipament, tant de cavalls com de senderisme i bicicletes. Això suposa una
despesa important a principi de curs.

