LLEURE
Nom certificat:
Interpretació i educació ambiental SEAG0109
Modalitat: Presencial
Dades tècniques
Edició:

1a

Inici:

Per determinar

Durada:

500 hores (420 hores teòriques i 80 hores pràctiques)

Idioma:

Català

AQUEST CURS ET PREPARA PER
Comunicar sobre el medi ambient, interpretar els seus valors i problemàtica, guiar i
capacitar a les persones per contribuir a la conservació i millora ambiental.
A QUI ES DIRIGEIX AQUEST CURS
 El participant d’ aquest curs desenvolupa la seva activitat professional en
l’Àmbit de la Seguretat i el Medi Ambient.
 Treballarà en qualsevol organització de caràcter públic o privat, que tingui com
a objecte el desenvolupament de programes d'Educació Ambiental. Podrà
exercir les seves funcions en els següents centres, equipaments i espais:
Centres de recerca, informació i documentació ambiental. Centres
d'interpretació de l’entorn socio-natural.
Centres de formació ambiental. Centres de visitants i similars. Jardins botànics
i parcs zoològics.
Equipaments d'educació ambiental: Aules de naturalesa, Granges–escola,
Pobles-escola, camps de treball. Entorns naturals, rurals, urbans i industrials.

QUINES SORTIDES PROFESSIONALS TINDRÀS:









Educador ambiental.
Monitor de la naturalesa.
Guia ambiental.
Guia intèrpret de l’entorn socio-natural.
Monitor d'equipaments ambientals.
Monitor d'educació ambiental.
Informador ambiental.
Monitor de campanyes ambientals.

MÒDULS FORMATIUS
Aquest curs està format pels següents mòduls formatius:
-MF0803_3: Activitats d'orientació i desenvolupament en el mitjà (100 hores).
-UF0729: Orientació i traçat de recorreguts en el mitjà natural o urbà (30 hores).
-UF0730: Planificació d'itineraris i conducció del grup en el mitjà natural o urbà (40
hores).
-UF0731: Protecció i socors durant la conducció del grup en el mitjà natural o urbà (30
hores).
-MF0804_3: Estructura i dinàmica del medi ambient (100 hores).
-UF0732: Elements abiòtics, biòtics i antròpics (30 hores).
-UF0733: Ecologia i interpretació del paisatge (40 hores).
-UF0734: Documentació i difusió d'informació ambiental (30 hores).
-MF0805_3: Activitats humanes i problemàtica ambiental (100 hores).
-UF0735: Impacte ambiental en les activitats humanes (40 hores).
-UF0736: Bones pràctiques ambientals en la solució de la problemàtica socioambiental (30 hores).
-UF0737: Recursos naturals i socials per al desenvolupament de la interpretació i
educació ambiental (30 hores).
-MF0806_3: Programes d'educació ambiental (120 hores).
-UF0738: Educació ambiental i àmbits d'aplicació (40 hores).
-UF0739: Interpretació del patrimoni com a estratègia de comunicació i gestió (40
hores).
-UF0740: Execució de programes i activitats d'educació ambiental (40 hores).
-MP0155: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'Interpretació i educació
ambiental (80 hores).
Podeu consultar el contingut detallat a:
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/SEAG010
9.pdf

METODOLOGIA I RECURSOS DIDÀCTICS
La nostra metodologia activa i participativa. combina la presència a l' aula amb un ús
intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació el que facilita a l' alumne
els coneixements i les habilitats necessàries per preparar-se per ocupar el lloc de
treball.
El mòdul final de pràctiques professional permetrà posar en pràctiques totes les
competències adquirides en les hores d' estudi a les nostres aules.
Aquest curs es desenvolupa en modalitat semi-presencial:
 Les 420 hores teòriques a les nostres aules.

 Les 80 hores pràctiques es realitzen en entitats i/o empreses de l’ àmbit.
Aquest curs disposarà de material en paper i/o en format digital. Els materials es lliuren
als estudiants a mesura que avança el curs.

REQUISITS D’ ACCÈS
Aquest certificat de professionalitat requereix el compliment d’ una de les
següents vies per poder accedir:
a)Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària
Obligatòria per al nivell 2 o títol de Batxiller per a nivell 3.
b) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del
mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja
accedir.
c) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la
mateixa família i àrea professional per al nivell 2 o d'un certificat de
professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional per al
nivell 3.
d) Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà
per al nivell 2 o de grau superior per al nivell 3, o ben haver superat les
corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
i) Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
i/o de 45 anys.
f) Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin
cursar amb aprofitament la formació.
Les persones que accedeixin a la formació mitjançant l’ opció “F” cal que realitzin una
prova d’ accés en el nostre centre.

TITULACIÓ
Un cop realitzat i acabat tot el procés de formació amb èxit, l'alumne rebrà el diploma
corresponent a la formació rebuda.

BORSA DE TREBALL
La Fundació Pere Tarrés disposa d’ una Borsa de Treball i Servei d’ Integració Laboral.
L’ alumne al finalitzar la seva formació podrà sol·licitar de forma gratuïta els següents
serveis:
 Orientació per ajudar-te en la recerca activa de feina mitjançant uns tallers
formatius. Cal veure les convocatòries obertes.
 Informació sobre ofertes actives de feina, un cop inscrit a la borsa de treball
virtual.

INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT
Per rebre informació ampliada d’ aquest curs i assessorament personalitzat pots:
-

Deixar les teves dades i ens posarem en contacte amb tu!
http://www.peretarres.org/formularis/Formacio4_persones.html
Visitar la nostra seu al carrer Carolines,10.
Consultar les dates de les sessions informatives.

Per a més informació:
Tel. 93 410 16 02

e-mail: formacio@peretarres.org

