CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT GUIA PER ITINERARIS DE BAIXA
I MITJA MUNTANYA
Família professional: Activitats Físiques i Esportives
Nivell de qualificació professional: 2
Titulació oficial expedida per el SOIB.
Durada: 610 hores (Del 3 de novembre al 19 de Març)
Horari: De dilluns a divendres de 16–21.00h (alguns dissabtes hi haurà excursions)
Preu: 260 euros al mes
(Darrera data d’inscripció: 19 d’octubre)
Competència general:
Determinar itineraris i guiar usuaris per terreny de baixa i mitja muntanya que no
requereixen tècniques ni materials d'escalada, alpinisme o esquí, en condicions de
seguretat i respecte al medi ambient, adaptant-se als usuaris, aconseguint la seva
satisfacció, la qualitat del servei i en els límits de cost previst.
Àmbit professional:
Exercir la seva activitat en l'àmbit de les activitats esportiu-recreatives en la naturalesa i
turisme actiu, esportiu o d'aventura, en les àrees de programació, organització,
desenvolupament, seguiment i avaluació d'itineraris per baixa i mitja muntanya per a tot
tipus d'usuaris. L'activitat professional es realitza tant de forma autònoma com
contractada, en l'àmbit públic, ja siguin administracions generals, autonòmiques o
locals, i en l'àmbit privat, en grans, mitjanes i petites empreses: Empreses d'oci actiu,
esportiu o d'aventura. Empreses turístiques: hotels, càmpings, albergs, cases rurals.
Agències de viatge. Estacions d'esquí amb oferta complementària d'activitats fora de
temporada. Refugis i albergs de muntanya. Centres escolars i empreses de serveis
d'activitats extraescolars. Cases de colònies, granges escola, campaments. Federacions
esportives i clubs esportius i socials. Companyies de guies. Empreses de gestió de parcs
naturals. Empreses de serveis de formació de recursos humans. Clients particulars.
Sectors productius:
Esport. Oci i temps lliure. Turisme.
Ocupacions i llocs de treball relacionats: Guia en activitats de senderisme, muntanyisme
per baixa i mitja muntanya, travessia per baixa i mitja muntanya, rutes nevades tipus
nòrdic amb raquetes. Monitor en campaments.

Mòduls formatius i unitats formatives:
MF0505_2: Itineraris de baixa i mitja muntanya (220 hores)
•
•
•

UF2284 (Transversal): Entorn de baixa i mitja muntanya-cartografiaconservació- meteorologia i orientació. (80 hores)
UF2285 (Transversal): Anàlisi diagnòstic i avaluació en activitats de conducció
en baixa i mitja muntanya. (70 hores)
UF2286: Disseny i gestió d'itineraris per baixa i mitja muntanya. (70 hores)

MF0506_2: Tècniques de progressió en baixa i mitja muntanya (150 hores)
•
•

UF2287: Material esportiu i entrenament bàsic per a la progressió en baixa i
mitja muntanya. (60 hores)
UF2288: Tècniques de desplaçament en baixa i mitja muntanya. (90 hores)

MF0507_2: Conducció de persones per itineraris de baixa i mitja muntanya (80 hores)
•

UF2289: Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya. (80 hores).

MF0272_2 (Transversal): Primers auxilis (40 hores).
MP0473: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Guia per itineraris de baixa i
mitja muntanya. (120 hores)

Requisits

Documentació a presentar

Títol E.S.O. o mitjançant la prova d’accés Foto de carnet, fotocopia DNI, títol de
amb Esports 85 que es realitzarà els dies batxillerat,
20 i 21 d’octubre (competència catalana, experiència
castellana i matemàtiques)

professional.

y CV en
demostrable

cas de tenir
en

l’àmbit

