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SEA

Seguridade e
medio ambiente

CS Educación e control ambiental
Título LOE

Ciclo formativo de grao superior
Perfil profesional

Duración
2.000 horas

Que se aprende Sensibilizar e educar a poboación, promovendo actitudes que contribúan á conservación e a
a facer? mellora do medio, informando sobre os seus valores e os problemas ambientais, capacitando
para unha correcta toma de decisións, deseñando actividades para o seu coñecemento e un uso
baseado en principios de sustentabilidade, así como realizar accións de xestión ambiental para
controlar e protexer o medio, aplicando a normativa.
En que ámbitos En calquera organización de carácter público ou privado, que teña como obxecto o control amse traballa? biental e os seus recursos, o desenvolvemento de programas de educación ambiental (información, comunicación, formación, interpretación e participación), a realización de actividades de
guía-intérprete e acompañamento polo contorno, ou a xestión ambiental.
Que ocupacións Educador/ora ambiental, informador/ora ambiental, monitor/ora de educación ambiental, dose desempeñan? cumentalista ambiental, guía ambiental, programador/ora de actividades ambientais, monitor/ora de campañas ambientais, guía-intérprete do patrimonio natural, profesional do servizo
de xestión ambiental, profesional do servizo de ambiente, técnico/a en control de espazos naturais, monitor/ora da natureza, axente ambiental ou similar, monitor/ora de equipamentos
ambientais.
Cales son os Na seguinte táboa figuran os módulos profesionais que compoñen este ciclo formativo, xunto
módulos deste co seu código, a súa duración e coa información do curso no que se imparten.
ciclo?
Curso

Código

1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º

MP0787
MP0785
MP0795
MP0786
MP0789
MP0790
MP0788
MP0792
MP0793
MP0796
MP0797
MP0017
MP0791
MP0794

Módulos profesionais

Actividades humanas e problemática ambiental
Estrutura e dinámica do ambiente
Formación e orientación laboral
Medio natural
Métodos e produtos cartográficos
Técnicas de educación ambiental
Xestión ambiental
Actividades de uso público
Desenvolvemento no medio
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de traballo
Habilidades sociais
Programas de educación ambiental
Proxecto de educación e control ambiental

Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia, conforme as táboas seguintes.

Que título se Técnico superior en educación e control ambiental.
obtén?

Horas

133
133
107
187
80
107
213
157
87
53
384
123
210
26

Que unidades de A táboa seguinte reflicte, na columna da dereita, as unidades de competencia que se acreditacompetencia se rán se se superan os módulos profesionais deste ciclo formativo que se relacionan na columna
acreditan? da esquerda.
Módulos profesionais superados

MP0785
MP0790
MP0786
MP0792
MP0787

Estrutura e dinámica do ambiente.
Técnicas de educación ambiental.
Medio natural.
Actividades de uso público.
Actividades humanas e problemática
ambiental.
MP0791 Programas de educación ambiental.
MP0790 Técnicas de educación ambiental.
MP0791 Programas de educación ambiental.
MP0793 Desenvolvemento no medio.

Unidades de competencia acreditables
UC0804_3 Informar sobre o ambiente e os seus

valores.

UC0083_3 Controlar e vixiar os espazos

naturais e o seu uso público.

UC0805_3 Interpretar a influencia recíproca

das actividades humanas e o medio
socionatural.

UC0806_3 Desenvolver programas de

educación ambiental e facilitar
procesos educativos.
UC0803_3 Guiar grupos de persoas polo
contorno e as súas representacións
para contribuír á súa sensibilización
e capacitación ambiental.

Que módulos A táboa seguinte detalla, na columna da esquerda, as unidades de competencia que deben
profesionais se acreditarse para que se poidan validar os módulos profesionais deste ciclo formativo que figuvalidan? ran na columna da dereita.
Unidades de competencia acreditadas

UC0083_3 Controlar e vixiar os espazos
naturais e o seu uso público.
UC0083_3 Controlar e vixiar os espazos
naturais e o seu uso público.
UC0085_3 Controlar o aproveitamento dos
recursos cinexéticos e piscícolas.
UC0803_3 Guiar grupos de persoas polo
contorno e as súas representacións
para contribuír á súa sensibilización
e capacitación ambiental.
UC0804_3 Informar sobre o ambiente e os seus
valores.
UC0805_3 Interpretar a influencia recíproca
das actividades humanas e o medio
socionatural.
UC0805_3 Interpretar a influencia recíproca
das actividades humanas e o medio
socionatural.
UC0806_3 Desenvolver programas de
educación ambiental e facilitar
procesos educativos.

Módulos profesionais validables

MP0792 Actividades de uso público.
MP0786 Medio natural.

MP0793 Desenvolvemento no medio.

MP0785 Estrutura e dinámica do ambiente.
MP0787 Actividades humanas e problemática
ambiental.
MP0790 Técnicas de educación ambiental.
MP0791 Programas de educación ambiental.

Nota. O módulo profesional MP0789: métodos e produtos cartográficos validarase cando se teñan acreditadas as unidades de competencia UC0083_3: controlar e vixiar os espazos naturais e o seu uso público e
UC0085_3: controlar o aproveitamento dos recursos cinexéticos e piscícolas.

Oferta de ensinanzas
Réxime

Código

Réxime de adultos a
distancia

ZSSEA01

Concello

Código

Ciclo

Educación e control ambiental

Centro

Pontevedra
Ponteareas

36007552 CIFP A Granxa

■

Información
Concello

Código

Centro

Teléfono

Correo-e

Pontevedra
Ponteareas

36007552

CIFP A Granxa

986640068

cifp.granxa@

Nota. Ao enderezo electrónico débese engadir edu.xunta.es. Máis información sobre os centros educativos: enderezo postal, enderezo web ou datos de
xeolocalización en www.edu.xunta.es/webcentros

