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Grau mitjà
Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure
Durada de l’estudi: 2000 hores.
CURS
1r
1r
1r
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1r
1r
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2n
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MÒDULS
Atenció a grups
Empresa i iniciativa emprenedora
Guia de baixa i mitja muntanya
Guia de bicicleta
Organització d'itineraris
Tècniques d'equitació
Tècniques de natació
Tècniques de temps lliure
Formació i orientació laboral
Formació en centres de treball (FCT)
Guia en el medi natural aquàtic
Guia eqüestre
Maniobres amb cordes
Socorrisme en el medi natural

HORES
70
60
195
150
110
170
75
130
90
440
130
90
175
155

Títol que se n’obté: Tècnic en guia en el medi natural i de temps de lleure.
Competència general:
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en l'àmbit de les activitats esportiurecreatives en la naturalesa i el turisme actiu, esportiu o d'aventura i en instal·lacions d'oci i aventura, així
com en activitats socioeducatives de temps lliure, en las àrees d'organització, desenvolupament,
dinamització, seguiment i avaluació de les esmentades activitats i en les de prevenció, vigilància i rescat en
espais aquàtics naturals. També poden exercir la seva activitat en unitats d'intervenció aquàtica i equips de
rescat i socorrisme.
Competències professionals:
• Dissenyar itineraris eqüestres fins a mitja muntanya i itineraris en bicicleta por terrenys fins a mitja
muntanya.
• Dissenyar i organitzar activitats fisico-esportives recreatives guiades pel medi natural.
• Encarregada/encarregat de prevenció i seguretat en rutes i esdeveniments en bicicleta i en rutes i
esdeveniments eqüestres.
• Guia en activitats de senderisme, muntanyisme per baixa i mitja muntanya, travessia per baixa i
mitja muntanya.
• Guia de barrancs de baixa dificultat.
• Guia d'espeleologia de dificultat baixa

• Guia d'itineraris en bicicleta de muntanya.
• Guia d'itineraris de cicloturisme, a cavall i pel medi aquàtic d'embarcacions recreatives exemptes de
•
•
•
•

despatx
Monitor de campaments, d'albergs de joventut, de cases de colònies, de granges-escola, i d'aules i
escoles de naturalesa.
Monitor d'activitats en el marc escolar.
Monitor d'instal·lacions d'oci i aventura.
Socorrista

Més informació:

• Real Decreto 402/2020, de 25 de febrer, por el que se establece el título de Técnico en Guía en el
medio natural y de tiempo libre y se fijan los aspectos básicos del currículo (BOE núm. 50 de 27-022021)

• Orden EFP/82/2021, de 28 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado medio correspondiente al título de Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre
(Boe núm. 30 de 04-02-2021).

