
Descripció

Aquests estudis capaciten per realitzar les operacions de
repoblació forestal, de restauració o ordenació
hidrologicoforestal i d'aprofitament forestal així com el
control i la vigilància del medi natural, manejant i mantenint
la maquinària i les instal·lacions forestals.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos
acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Treballs Forestals i de
Conservació del Medi Natural (LOGSE).

Continguts

Fonaments Agronòmics•

Principis de Sanitat Vegetal•

Control Fitosanitari•

Repoblacions Forestals i Tractaments Silvícoles•

Aprofitament del Medi Natural•

Conservació d'Espècies Cinegètiques i Piscícoles•

Producció de Planta Forestal en Viver•

Maquinària i Instal·lacions Forestals•

Prevenció d'Incendis Forestals•

Ús Públic en Espais Naturals•

Formació i Orientació Laboral•

Empresa i Iniciativa Emprenedora•

Anglès Tècnic•

Síntesi•

Formació en Centres de Treball•

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3:
'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats
formatives'.

Accés

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

tenir el títol de graduat en educació secundària

obligatòria,

•

haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de

grau mitjà,

•

tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,•

haver superat el segon curs del batxillerat unificat i

polivalent (BUP),

•

tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,•

haver superat la prova d'accés a la universitat per a més

grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la

universitat per haver acreditat experiència laboral o

professional tenint complerts 40 anys d'edat,

•

haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de

qualificació professional inicial (PQPI),

•

tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau

superior.

•

Les persones que no compleixen cap dels requisits
esmentats han de superar una prova d'accés. Per
presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es
fa la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i
presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en
primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds
segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis
equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació
s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per
sorteig.

Hi ha un 10 % de places reservades per als alumnes que
accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs
específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes
s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al
curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del
Departament d'Educació. Per a la resta de centres,
consulteu l'import en el centre corresponent.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.
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https://triaeducativa.gencat.cat/ca/cursos-acces-cicles/curs-especific-acces-cicles-gm/
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/cursos-acces-cicles/curs-especific-acces-cicles-gm/
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/


Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que
permet accedir:

al batxillerat,•

a un cicle de grau superior de formació professional•

Sortides professionals

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

Maquinista de processadora forestal•

Tractorista•

Podador/a•

Pelador/a de suro•

Especialista en treballs d'altura en els arbres•

Treballs de repoblació i tractaments silvícoles•

Planterista•

Aplicador/a de productes fitosanitaris•

Empeltador/a•

Treballador/a qualificat/ada en activitats forestals•

Treballador/a especialista en aprofitaments de fustes, suro

i llenyes

•

Normativa

ORDRE ENS/190/2016, de 14 de juliol, per la qual

s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà

d'aprofitament i conservació del medi natural (DOGC

núm. 7168, de 22.7.2016).

•
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http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=749216&language=ca_ES


Alt Urgell

Montferrer i Castellbò

Escola agrària del Pirineu (25005570)
Finca Les Colomines (Bellestar)
25711 Montferrer i Castellbò
Tel. 973352358
Centre: públic
Horari: diürn

Alta Ribagorça

El Pont de Suert

Institut El Pont de Suert (25006240)
Barri Aragó, s/n
25520 El Pont de Suert
Tel. 973690040
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Baix Camp

Reus

Institut d'Horticultura i Jardineria
(43007385)
Autovia de Bellissens, 41
43204 Reus
Tel. 977753929
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Barcelonès

Barcelona

Institut de Sostenibilitat i Medi
Ambient de Barcelona (08078397)
pg. Mollerussa, 71
08030 Barcelona
Tel. null
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Garraf

Canyelles

Institut Pla del Bosc (08073961)
c. de la Verge de Montserrat, 1
08811 Canyelles
Tel. 938973350
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Osona

Les Masies de Voltregà

EFA Quintanes (08032154)
Mas Quintanes, s/n
08508 Les Masies de Voltregà
Tel. 938502441

Centre: privat
Horari: diürn
Ensenyament concertat
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