
INFORMACIÓ

CAFEMN

curs 2020-21



Tècnic en 

Conducció d’Activitats

físiques i esportives

al medi natural 



Capacita per

fer de guia per senders i zones de

muntanya a peu, en bicicleta o a

cavall, on no són necessàries

tècniques d’escalada ni d'alpinisme.



Estructura del curs

410 h

en un centre 

de treball

990 h

en un centre 

educatiu

1.400 hores 



Preinscripció

TELEMÀTICA

Del 2 al 8 de juny de 2020

Matrícula.

De l'1 al 7 de setembre de 2020



Continguts  al centre

•El medi natural                                                                        60 hores

•Conducció de grups i activitats en el medi natural               165 hores

•Seguretat i supervivència en muntanya                                  90 hores

•Conducció de grups en bicicletes                                         165 hores

•Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques  180 hores

•Administració, gestió i comercialització en la petita empresa 60 hores

•Fonaments de l'activitat física                                                  30 hores

•Primers auxilis                                                                          30 hores

•Activitats físiques per a persones amb discapacitats              30 hores

•Dinàmica de grups                                                                   60 hores

•Formació i orientació laboral                                                    60 hores

•Síntesi                                                                                       60 hores
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A les empreses

Formació en centres de treball                                              

410 hores



Important!!

Desplaçament particular a l’hípica,

situada fora del centre



Material necessari

•Bicicleta i casc

•Motxilla

•Sabatilles esportives i/o muntanya

•Roba esportiva

•Botes d’equitació.

•Pantalons (opcional).



Import del material: 500 euros

Assegurança escolar: 1,12 euros

Quota AMPA: 15 euros 
(facilita l’agenda i l’accés a activitats: graduació...) 



Sortides

Conducció:

- Vela

- Fageda

- GR 92

- Cursa Orientció

- Mas de Mulet

- Teixos del Marturi

- Foradada.

- Gúbies Vallfiguera.

- Ermita Ulldecona

- Cursa Instituts.

- Acampada Port.

- Piragua.

BTT:

- Ullals. La Ràpita.

- Les Olles.

- Casa de Fusta.

- Xerta.

- Gola de Migjorn.

- Coll de l'Alba.

- Via Verda Terra Alta.

- Descens Ermita del Montsià.

- Mola de Catí.

- Arnes.

- Escalada.

- Canaletes.



Sortides

- Organització Cursa de Muntanya dels instituts TTEE.

- Organització acampada a Caro dels alumnes de 3r ESO.

- Taller de reparació de punxades amb els alumnes de 1r ESO.

- Organització Raid intercicles de CAFEMN de Catalunya.

- Activitat d'orientació amb l'alumnat de l'AO.

- Muntatge de tendes de campanya.

- Activitats d'ús de GPS.

- Sortida a cavall pels voltants de l'hípica De La Cruz.

- Crèdit de síntesi, estada 3 dies als ports. Travessa: Pantà Ulldecona-
Font Ferrera-Caro-Barranc de La Galera.

- Activitats CS de l'ESO. 



Control de faltes d’assistència

•Menor d’edat-informació a la família

•Major d’edat-no es pot informar la família si no 

autoritza l’alumne

Pèrdua del dret a l’avaluació ordinària en cas de 

superar: 10% de faltes injustificades 

20% de faltes justificades



Lliurament trimestral 

qualificacions 



Marc horari

de dilluns a divendres 

de 8h a 14,30h



Puntualitat  a classe

Si s’arriba tard no es permet 

entrar fins l’hora següent!!



Compromís amb les normes de funcionament 

del centre i un comportament  correcte

En cas contrari, s’aplicarà la normativa de 

funcionament del centre 







Moltes gràcies  

Animeu-vos a gaudir d’aquesta 

formació



INSTITUT DE TECNIFICACIÓ

C/França, 19-21           AMPOSTA

telèfon e-mails

977707849                      mgraus@itecnificacio.cat

e3010888@xtec.cat


