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Formación Profesional
FINALIZACIÓN

Debemos lembrar que nas materias de carácter práctico,
o alumnado deberá primeiro adquirir as técnicas básicas
sobre as actividades obxecto de estudio, para nunha
segunda fase ser quén de xestionar grupos realizando
esa actividade, o cal implica axudar aos participantes,
asistilos, evitar incidentes durante a  práctica e, incluso,
solucionar eses accidentes que poden acontecer en
situacións complicadas nos diferentes entornos naturais.
É por iso polo que a asistencia ás prácticas será
obrigatoria e requisito indispensable para poder realizar
o exame final da materia. No caso de imposibilidade ou
lesións, o alumnado deberá agardar a estar en
condicións óptimas para ser avaliado.   

Por último debemos ter presente que, aínda que o
Ciclo está aberto a todo o alumnado, debido á gran
cantidade de saídas que se programan, ás
caracterísiticas das mesmas e ao feito de que as
prácticas na empresa implican responsabilizarse de
grupos, é moi recomendable que  o alumnado sexa
xa maior de idade no momento de matricularse,
para evitar situacións complicadas ou
comprometidas.
De igual xeito, e tendo en conta a necesidade de
moverse a diferentes localizacións para realizar
esas prácticas, resulta moi aconsellable ter o carné
de conducir e dispoñer de  vehículo propio para ter
autonomía nos desprazamentos.

CONTINUIDADE

Incorporarse ao mercado laboral como Guía no medio natural e de tempo libre
Acceder aun ciclo superior da familia profesional de actividades físicas e deportivas
Continuar a formación específica cun Título de Grado (Licenciatura en Desporto e
Lazer, Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço, Universidade de Viana do
Castelo) *Consultar condicións

Ao tratarse dun ciclo medio, a obtención da titulación acredita á persoa para:



Primeiramente aprenderás as habilidades técnicas máis importantes das principais
actividades de lecer practicadas no medio natural, coa fin de que logo sexas quen de
conducir clientes satisfactoriamente en condicións de seguridade por sendeiros, montaña
ou zonas de auga, a pé, en bicicleta, a cabalo ou en diferentes tipos de embarcacións.

Guía no Medio Natural e de Tempo Libre
CICLO FORMATIVO DE GRAO MEDIO                                                                       TÍTULO LOE

DURACIÓN                                  1º CURSO                         960 Horas
                                                      2º CURSO                         630 Horas 
                                                                  FCT                          410  Horas                             
                                                                                                                                    2000 Horas totais

PERFIL PROFESIONAL

Que aprenderás?

Que ocupacións poderás desempeñar?
Guía de montaña, guía de turismo ecuestre, guía de itinerarios en bicicleta. guía de
actividades náuticas, coordinador de actividades na natureza en empresas turísticas,
públicas ou privadas

Que módulos deberás superar?
1º CURSO

Formación e orientación laboral                                                                 107 horas
Técnicas de equitación                                                                                 133 horas
Idioma                                                                                                             53 horas
Técnicas de tempo libre                                                                               107 horas
Manobras con cordas                                                                                  214 horas
Organización de itinerarios                                                                          133 horas
Técnicas de natación                                                                                     53 horas
Guía de bicicleta                                                                                           160 horas

                                                                                        Total 1º curso       960 horas

 
2º CURSO

Empresa                                                                                                          53 horas
Idioma                                                                                                             53 horas
Atención a grupos                                                                                          53 horas
Socorrismo no medio natural                                                                      105 horas
Guía ecuestre                                                                                                 70 horas
Guía de baixa e media montaña                                                                  191 horas
Guía no medio natural acuático                                                                  105 horas
 
                                                                                           Total 2º curso    630 horas

Formación en centros de traballo                                                         Total   FCT    410 horas

                                                                                   
 

Que título poderás obter?

Técnico en guía de actividades no medio natural e tempo libre

ACCESO

DESENVOLVEMENTO

O criterio de acceso é unha cuestión exclusivamente académica. Así que a puntuación dos
solicitantes no seu expediente académico será o factor que determine a posición na
listaxe de admitidos.

En canto ao desenvolvemento dos curso debemos
ter presente as seguintes consideracións:

Non debemos obviar que un ciclo destas
características ten unha alta esixencia  física, polo
que todo aquel que queira matricularse deberá ter
unha condición física axeitada  que lle permita levar
a cabo actividades de media e alta intensidade
durante períodos de longa duración  e baixo
circustancias meteorolóxicas de calquera tipo. Non é
un ciclo axeitado para xente sedentaria ou con
baixa predisposición para a realización de
actividades físicas intensas.

Debido aos contidos do currículo e á natureza e
a loxística das actividades que nel se deben
desenvolver, haberá algúns módulos nos que
haxa que externalizar as sesións a través de
empresas profesionais do sector, ou acudir a
determinado lugares para poder levar a cabo
as actividades. Este feito implicará un
desembolso económico de aproximadamente
1000 € entre os dous cursos, que o alumnado
deberá ir aportando cando se leven a cabo
esas actividades

Casco e botas de montar a cabalo.
Chaleco reflectante, botella para auga e
casco de bicicleta.
Mochila, e botas de montaña. 
Neopreno, escarpíns, bañador e gafas de
natación

De igual xeito, a causa dos contidos impartidos e as
prácticas se levarán a cabo, haberá unha serie de
material obrigatorio que o alumnado deberá posuir
de xeito individual, xa que non será aportado polo
centro:

a.
b.

c.
d.


