REQUISITS D’ACCÉS

PREINSCRIPCIÓ

o Títol de graduat en ESO o equivalent.
o Títol de Formació Professional Bàsica.
o Per altres vies:
- Superant els mòduls obligatoris
PQPI.
- El curs de formació específic per a
l’accés al cicle GM.
- Prova d’accés a la universitat per
a majors de 25 anys.

D’1 a 30 de juny
Tràmit telemàtic des de la
pàgina web: fp.caib.es
També hi podeu accedir des
de la web de l’escola:

www.lledoner.com

+ INFORMACIÓ
Email: lledoner@lledoner.com
Telèfon de contacte: 971.58.22.23
Web: www.lledoner.com
Direcció: C/ Bartomeu Amengual s/n
fisicoesportiu_eslledoner

SORTIDES PROFESSIONALS
•
•
•
•

Esports d’aventures: senderisme, ciclisme,
equitació, nàutiques...
Empreses turístiques: hotels, albergs,
cases de colònies, càmpings.
Agències de viatges.
Emprenedor autònom.

Cooperativa d’Ensenyament Es Lledoner
Col·legi Sant Alfons (Felanitx)

QUÈ APRENDRÀS?
▪

▪

Conduir persones en el medi natural
en condicions de seguretat:
- En bicicleta
- A cavall
- A peu en baixa i mitja muntanya
- En el medi aquàtic
- En barrancs, coves i desnivells
Tasques d’administració, gestió i
comercialització en una empresa.

PLA D’ESTUDIS
Segons la LOMLOE són 2000 hores de formació, 1600 al centre educatiu i 400 de formació al centre de treball
La formació als centres de treball es porta a terme durant el 3r trimestre del 2n curs

1r curs
• Guia

de baixa i mitjana muntanya (6 h)
• Organització d’itineraris (4 h)
• Guia de bicicleta (6 h)
• Tècniques d’equitació (5 h)
• Tècniques de lleure (4 h)
• Atenció a grups (2 h)
• Tècniques de natació (2 h)

COM APRENDRÀS?
▪
▪

▪

Combinem sessions de teoria i pràctica.
Situacions reals: sortides amb alumnes
d’ESO,
Primària,
metodologies
d’aprenentatge-servei.
Projectes de centre: esquiada, pujada
a Sant Salvador, Diada inclusiva,
Tallers de Sant Jordi, intercanvi,
Jornades Multiesportives, entre d’altres.

TÍTOL PUNTUABLE EN
MÈRITS D’OPOSICIONS

2n curs
• Empresa

i iniciativa emprenedora (4 h)
• Guia eqüestre (4 h)
• Socorrisme en el medi natural (8 h)
• Guia en el medi aquàtic (6 h)
• Maniobres amb cordes (8 h)
• Formació i orientació laboral (400 h total)

ACCÉS A CURSAR UN
GRAU SUPERIOR

