
 

 

 

 

 

 

  

 

QUE RECURSOS E MEDIOS ME OFRECE 

O IES PLURILINGÜE SAN ROSENDO 

As instalación das que dispoñemos son de gran calidade e 

adaptadas á realidade empresarial do sector Forestal 

Galego e Español. Dispoñemos de equipamentos punteiros 

como pode ser o Simulador Forestal, onde os nosos 

alumnos adquiren as destrezas necesarias para o manexo 

da maquinaria específica forestal. 

 O IES Plurilingüe San Rosendo ofrece un gran abano de 

oportunidades á hora de realizar a formación práctica 

(FCT). Levamos case 20 anos enviado aos nosos alumnos a 

diferentes empresas da Comunidade Autónoma de Galicia 

e por toda a xeografía Española. Todas segundo a 

demandan do noso alumnado e a necesidade empresarial. 

Empresas coma ENCE, TRAGSA, Distritos Forestais, etc...  

CALES SON AS SAÍDAS 

PROFESIONAIS? 

 Encargado/a de empresas de repoboacións forestais 
e de empresas de tratamentos silvícolas, de 
construción e mantemento de camiños forestais, de 
corrección hidrolóxico-forestal e de inventario 
forestal e de aproveitamentos forestais. 

 Xefe/a de unidade de prevención e extinción de 
incendios forestais,  coordinador/ora de vixiantes de 
incendios forestais, de unidades de prevención e 
extinción de incendios forestais e encargado/a de 
empresas de traballos de loita contra pragas e 
enfermidades forestais.  

 Oposicións para Axente Facultativo Medioambiental. 

 Educador/ora ambiental, monitor/ora da natureza, 
guía de turismo rural e garda de espazos naturais. 

 Xestor/ora cinexético/a, encargado/a de empresas 
de turismo cinexético-piscícola, encargado/a de 
traballos de repoboacións cinexéticas e piscícolas, e 
de adecuación do hábitat acuícola continental e das 
especies cinexéticas e de actividades de asistencia 
técnica para inventariar, planificar e realizar o 
seguimento do hábitat acuícola continental e do 
hábitat das especies cinexéticas. 

  Práctico/a en traballos de topografía. 

 Encargado/a de propagación de plantas en viveiro e 
de recolección de sementes e froitos en altura. 

  

PRIMEIRO ANO (setembro-xuño) 

 Botánica agronómica  80  h 

 Fitopatoloxía 107  h 

 Topografía agraria 107  h 

 Maquinaria e instalacións agroforestais 186  h 

 Técnicas de educación ambiental 107  h 

 Xestión dos aproveitamentos do medio  
forestal 133  h 

 Xestión e organización do viveiro forestal 133  h 

 Formación e orientación laboral 107  h 

SEGUNDO ANO  

(setembro – marzo/ FCT abril – xuño) 

 Xestión cinexética 105  h 

 Xestión de pesca continental 87  h 

 Xestión de montes 157  h 

 Xestión da conservación do medio natural 123  h 

 Defensa contra incendios forestais 105  h 

 Empresa e iniciativa emprendedora 53  h 

 Proxecto de xestión forestal e c4onservación  
do medio 26  h 

 Formación en centros de traballo 384  h 

O ciclo componse de 2.000 horas repartidas en 2 cursos:  

 1º curso: setembro - xuño 

 2º curso: setembro – marzo, e a FCT de abril a 

xuño. 

COMO ACCEDO AO CICLO? 

Podes acceder ao ciclo mediante: 

 Ciclo Medio ou Ciclo Superior. 
 Bacharelato. 
 Proba de acceso. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANDO FAGO A INSCRIPCIÓN E A 

MATRÍCULA? 

Se estás interesado/a en cursar o noso ciclo podes 
poñerte en contacto connosco na Secretaría do Instituto. 
Tamén podemos informarte sobre as probas de acceso. 
Reserva de praza a finais de xuño a principios de xullo. 

Matrícula en xullo. 
Tamén hai outro prazo en setembro. 

Para máis información consulta: 
www.edu.xunta.es/fp/ 

CONTACTO 

Avda. As San Lucas, 33 
C.P. 27740 

Mondoñedo (Lugo) 

Telf.: 982 870 539 

Fax: 982 870 549 

Correo: ies.san.rosendo@edu.xunta.es 

Web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iessanrosendo/ 
 

“A Granxa” 

Rúa Julia Pardo Montenegro, 32 

C.P. 27740  

Mondoñedo (Lugo) 

 

 

 

LOCALIZACIÓN DO NOSO CENTRO 
 

 

IES PLURILINGÜE SAN ROSENDO 
 

Curso 2020 – 2021 

 

 

 

 

Ciclo Superior de Técnico 

Superior en Xestión 

Forestal e do Medio 

Natural 

 

 

 

@Mondoagroforestal 


