Formació Professional
una opció de futur

FAMÍLIA PROFESSIONAL
SEGURETAT I MEDI AMBIENT
Cicle Formatiu de Grau Superior:

C/ Avda d'Elx 15
03801 Alcoi
Tfn 966.528.115
e-mail: 03000394@gva.es
Web: parevitoria.edu.gva.es

EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL
2000 hores
1600 hores en dos cursos acadèmics i 400 hores de
pràctiques en empresa

Titulació que s'obté:
Tècnic superior en educació i control ambiental
Horari: 15:15 a 21:15

EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL

EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL

Quines ocupacions pots exercir:
Educador ambiental. Informador ambiental. Monitor d'educació
ambiental. Documentalista ambiental. Guia ambiental. Programador d'activitats ambientals. Monitor de campanyes ambientals.
Guía-intérprete del patrimoni natural. Professional del servici de
gestió ambiental. Professional del servici de medi ambient. Tècnic
en control d'espais naturals. Monitor de la naturalesa. Agent mediambiental o semblant. Monitor d'equipaments ambientals.

Com s'accedix
 Accés directe:
(Criteris en ordre de prioritat)



Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE/LOGSE y haver cursat la matèria: Química.



Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de
Batxillerat Experimental.



Títol de Tècnic



Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.



Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir
sense complir cap dels requisits anteriors.

Mòduls professionals:
Primer curs:
Estructura i dinàmica del medi ambient: 96 h
Medi natural: 192 h
Activitats humanes i problemàtica ambiental: 96 h
Gestió ambiental: 192
Mètodes i productes cartogràfics: 96 h
Tècniques d'educació ambiental: 96 h
Formació i orientació laboral: 96 h
Anglès Tècnic I-S: 96 h
Segon curs:
Programes d'educació ambiental: 160 h
Activitats d'ús públic: 140 h
Desenvolupament en el medi: 100 h
Habilitats socials: 100 h
Empresa i iniciativa emprenedora: 60 h
Anglès Tècnic II-S: 40 h
Després de superar els mòduls anteriors es realitza:

 Projecte d’educació i control ambiental: 40 hores.
 Formació en Centres de Treball: 400 hores. Aquest
mòdul professional es realitzarà, amb caràcter general, en
el tercer trimestre del segon curs.

 Accés a través de prova:


Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre
19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar
la corresponent prova d'accés.

Continuïtat a Estudis Posteriors:
El títol de Tècnic Superior en Educació i Control Ambiental permet
l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de
grau en en els condicions d'admissió que s'establisquen.

Programa Erasmus+:
L’IES Pare Vitòria disposa de Projectes d'Erasmus + KA1 de
mobilitat on els alumnes poden realitzar les pràctiques formatives
(FCT) en països europeus: Regne Unit, Itàlia, Holanda, Portugal,
Polònia, etc. I així combinar la formació en empreses amb l'estudi
d'altre idioma

