
Segons la normativa vigent1, la competència general d'aquest títol consisteix en organitzar
itineraris i guiar grups per entorns naturals de baixa i mitja muntanya, terreny nevat tipus
nòrdic, cavitats de baixa dificultat, barrancs de baix risc, mitjà aquàtic i instal·lacions d'oci
i aventura, progressant a peu, amb cordes, en bicicleta, en embarcacions i a cavall, així
com dinamitzar activitats de temps lliure, adaptant tot això als participants, respectant el
medi ambient i garantint la qualitat i la seguretat. 

El cicle formatiu està estructurat en dos cursos acadèmics, distribuïts de la següent forma:
Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure

Durada de l’estudi: 2000 hores.

CURS MÒDULS HORES

1r Atenció a grups 70

1r Empresa i iniciativa emprenedora 60

1r Guia de baixa i mitja muntanya 195

1r Guia de bicicleta 150

1r Organització d'itineraris 110

1r Tècniques d'equitació 170

1r Tècniques de natació 75

1r Tècniques de temps lliure 130

2n Formació i orientació laboral 90

2n Formació en centres de treball (FCT) 440

2n Guia en el medi natural aquàtic 130

2n Guia eqüestre 90

2n Maniobres amb cordes 175

2n Socorrisme en el medi natural 155

En aquest cicle no se fan servir llibres de text, encara que per a algun mòdul s'ha optat
per la realització de dossiers. Aquests tenen un preu aproximat de 7€ i  l'alumna/e els
podrà adquirir al centre, una vegada iniciades les classes. 

Has  de  fer  un  ingrés  de  80€  en  concepte  de  material.  Tens  les  instruccions  en  un
document adjunt (infopagament2022-2023):

– Les  famílies  nombroses/monoparentals  de  categoria  general han  de  pagar  la
meitat. Enviar document acreditatiu a matricula@ies.sonrullan.com

– Les famílies nombroses/monoparentals de categoria  especial, no han de pagar.
Enviar document acreditatiu a matricula@ies.sonrullan.com

1. Real Decreto 402/2020, de 25 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Guía en el medio natural y de 
tiempo libre y se fijan los aspectos básicos del currículo. BOE núm. 50, de 27 de febrero de 2020.



La realització d'aquest cicle, per les seves característiques, necessita de l'adquisició de
material  concret  per  cada  mòdul.  A  continuació  queden  reflectides  les  necessitats
bàsiques de material dels mòduls de primer curs:

Guia de bicicleta:

És imprescindible saber muntar molt bé en bicicleta.

Tens  totes  les  indicacions  en  els  documents  anomenats  “Característiques  bicicleta”  i
“Contracte lloguer bicicleta IES Son Rullan”, el preu del qual és de 100€ anuals. Aquests
documents els trobaràs a l'hora de fer la matrícula al Gestib i també publicats a la pàgina
web del centre, a l'apartat matrícula 2022-2023 – Nou alumnat. 

Guia de muntanya i organització d'itineraris:

Per adquirir el material adequat, has d'esperar OBLIGATÒRIAMENT a rebre informació per
part del professorat a l'inici de curs. 

El  material  està format per:  mapes topogràfics,  brúixola,  subscripció a alguna app de
muntanya, motxilla i calçat de muntanya, petita farmaciola...

Tècniques de natació:

És imprescindible saber nadar bé. 

És  necessària  i  obligatòria  una  equipació  adequada  de  natació,  però  has  d'esperar
OBLIGATÒRIAMENT a rebre informació per part del professorat a l'inici del curs:

• Ulleres

• Vestit de bany, específic de natació (no biquini)

• Gorra de bany

• Elements de flotació (pull buoy, planxa i xurro de natació)

• Aletes de socorrisme aquàtic.

Tècniques d'equitació:

No és necessari que es tenguin nocions d’equitació, però sí és important que abans s'hagi
tingut algun tipus de contacte amb cavalls. 

Per  saber  el  material  que  hauràs  d'adquirir,  has  d'esperar  a  l'inici  de  curs,  ja  que
l'explicació del  material  necessari  forma part del  currículum i  es treballa a principi  de
curs. 

Hauràs d'adquirir, a l'inici del curs, un dossier de la matèria, que tindrà un cost aproximat
de 7€.


