La competència general d’aquest/a títol és: conduir
clients en condicions de seguretat per senders
o zones de muntanya (on no s’hagin d’utilitzar
tècniques d’escalada o alpinisme) a peu, en
bicicleta o a cavall, aconseguint la satisfacció dels
usuaris i un nivell de qualitat dins dels límits de cost
previstos.

L’Escola Pia és una institució educativa de referència
en l’àmbit de la formació professional. Treballem
principalment en l’assoliment de les competències
professionals i la millora de les competències
transversals necessàries per desenvolupar els diferents
llocs de treballs pels quals et prepara el cicle.

Els nostres alumnes tenen l’oportunitat de dissenyar
i conduir els seus propis itineraris de forma real
amb l’empresa FUN TRACK GARROTXA.
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Més informació:
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PROJECTE DE MOBILITAT EUROPEU

I podràs treballar a:
Empreses d’esports d’aventura.
Empreses turístiques: hotels, càmpings, albergs,
cases de colònies, refugis.

Continuïtat
Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un
Títol de tècnic o Tècnica que els permet accedir:
al batxillerat,

Agències de viatges.

al món laboral com a:

Empreses de gestió de parcs naturals o zones
protegides.

guia de turisme eqüestre,

Clubs esportius.
Escoles.
Entitats públiques que ofereixin programes
d’activitats en el medi natural.
Aprendràs continguts relacionats amb la conducció de
grups i activitats en el medi natural a peu, a cavall i en
bicicleta, el medi natural, la seguretat i supervivència
en muntanya els primers auxilis, les activitats físiques
per a persones amb discapacitats, dinàmiques de
grups, jocs i activitats de lleure, entre d’altres.

Oportunitat
Títol Monitor d’Activitats de Lleure.

Accés als estudis
Requisits acadèmics: Títol d’ESO o prova d’accés als
CFGM amb la condició de tenir com a mínim 17 anys
o complir-los en l’any natural.

guia d’itineraris en bicicleta,
acompanyador o acompanyadora de muntanya i
coordinador o coordinadora d’activitats de conducció i
guiatge en la natura.

Programa de beques
L’Escola Pia Catalunya ha posat en marxa un programa de
beques per facilitat l’accés als nostres itineraris formatius
(que les limitacions econòmiques no impedeixin que
joves amb capacitat i vocació puguin accedir a la formació
que volen fer).
Consulta: www.escolapiafp.cat
A/e: beques@escolapia.cat
Tel. 93 441 00 04

