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Cicle de Grau Superior : Educació i control ambiental
Aquests estudis capaciten per sensibilitzar i educar la població (amb actituds que contribueixin a
conservar i millorar el medi, informant sobre els valors i els diversos problemes ambientals, capacitant
per a una correcta presa de decisions i dissenyant activitats per a la difusió i ús, sota principis de
sostenibilitat) i fer accions de gestió ambiental per controlar i protegir el medi d'acord amb la
normativa d'aplicació.
La durada és de 2000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics, en modalitat dual i horari de
tarda.

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

educador o educadora ambiental;
informador o informadora ambiental;
monitor o monitora d'educació ambiental;
guia ambiental;
programador o programadora d'activitats ambientals;
monitor o monitora de campanyes ambientals;
guia i intèrpret del patrimoni natural;
professional del servei de medi ambient;
tècnic o tècnica en control d'espais naturals;
monitor o monitora de la natura;
agent mediambiental o similar;
monitor o monitora d'equipaments ambientals.

Institut d’Horticultura i Jardineria
Continguts:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructura i dinàmica del medi ambient (99 hores)
Medi natural (165 hores)
Activitats humanes i problemàtica ambiental (99 hores)
Gestió ambiental (165 hores)
Mètodes i productes cartogràfics (99 hores)
Tècniques d'educació ambiental (132 hores)
Programes d'educació ambiental (165 hores)
Activitats d'ús públic (132 hores)
Desenvolupament en el medi (99 hores)
Habilitats socials (132 hores)
Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
Anglès tècnic (99 hores)
Projecte d'educació i control ambiental (66 hores)
Formació i orientació laboral (99 hores)
Formació en centres de treball (383 hores)

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

tenir el títol 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 títol 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 titulació universitària o una d'equivalent, o
haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També les persones amb el títol de tècnic del mateix itinerari del cicle al qual volen accedir. Les
persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés.

