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NOU CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

A par�r del proper curs 2017-2018 tens la possibilitat de cursar el cicle 
forma�u de grau superior d'Educació i Control Ambiental envoltat d'un 
marc incomparable com és el Delta de l'Ebre i el Parc Natural dels Ports.
Al mig del Delta de l'Ebre i a poca distància dels Ports, del Parc Natural 
les instal·lacions de l'escola d'aqüicultura l'alumnat posen a l'abast de 
les condicions i l'entorn necessaris per a for  manera, mar-se. I, d'aquesta
en acabar el cicle forma�u, podran es nals de devenir uns professio
qualitat i amb garan�es per incorporar-se al mercat laboral.

Estàs de sort!!!

Sor�des professionals
La superació d'aquest cicle forma�u permet accedir al món laboral com a:

Ÿeducador o educadora ambiental
Ÿinformador o informadora ambiental
Ÿmonitor o monitora d'educació ambiental
Ÿguia ambiental
Ÿprogramador o programadora d'ac�vitats ambientals
Ÿmonitor o monitora de campanyes ambientals
Ÿguia i intèrpret del patrimoni natural
Ÿprofessional del servei de medi ambient
Ÿtècnic o tècnica en control d'espais naturals
Ÿmonitor o monitora de la natura
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ŸEstructura i dinàmica del medi ambient (99 hores)
ŸMedi natural (165 hores)
ŸAc�vitats humanes i problemà�ca ambiental (99 hores)
ŸGes�ó ambiental (165 hores)
ŸMètodes i productes cartogràfics (99 hores) 
ŸTècniques d'educació ambiental (132 hores)
ŸProgrames d'educació ambiental (165 hores)
ŸAc�vitats d'ús públic (132 hores)
ŸDesenvolupament en el medi (99 hores)
ŸHabilitats socials (132 hores)
ŸEmpresa i inicia�va emprenedora (66 hores)
ŸAnglès tècnic (99 hores)
ŸProjecte d'educació i control ambiental (66 hores)
Ÿ Formació i orientació laboral (99 hores)
Ÿ Formació en centres de treball (383 hores)

Accés
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits 
següents:

Tenir el �tol de batxillerat.
Haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau 
superior (CAS) d'acord amb l'opció cursada.
Tenir el �tol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.
Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de 
batxillerat experimental.
Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
Tenir qualsevol �tulació universitària o una d'equivalent, o
Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També podran accedir, si hi ha places:

En primer lloc, les persones amb el �tol de tècnic del mateix i�nerari del 
cicle al qual volen accedir. 
I, en segon lloc, amb  el �tol de tècnic de qualsevol família professional.
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de 
superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys 
o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Con�nguts

Tel: 977746982

Fax: 977741706

e3007221@xtec.cat

www.insalfacs.cat
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