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Tècnic/a 
en Gestió Forestal i 
del Medi Natural

Descripció

Durada:

Accés

Sortides professionalsContingut/Assignatures

Aquests ensenyaments consisteixen en programar, organitzar, supervisar i realitzar els tre-

balls al boscs i en vivers, controlant i protegint el medi natural i capacitant les persones per 

a la conservació i millora ambiental, aplicant els plans de qualitat de prevenció de riscos 

laborals i de protecció ambiental d’acord amb la legislació vigent.

2000 hores.

Tenir el títol de batxillerat, tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista, haver su-

perat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental, haver 

superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari, tenir qualsevol titulació 

universitària o una d’equivalent, haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors 

de 25 anys. També s’hi pot accedir amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova 

d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural 

en què es realitza la prova.

Botànica agronòmica (99 h)

Fitopatologia (99 h)

Topografia agrària (66 h)

Maquinària i 

instal·lacions agroforestals (165 h)

Tècniques d’educació ambiental (99 h)

Gestió dels aprofitaments 

del medi forestal (140 h)

Gestió i organització del

viver forestal (112 h)

Gestió cinegètica (66 h)

Gestió de la pesca continental (66 h)

Gestió de forest (165 h)

Gestió de la conservació 

del medi natural (105 h)

Defensa contra incendis forestals (66 h)

Projecte de gestió forestal i conservació 

del medi (66 h)

Formació i orientació laboral (99 h)

Empresa i iniciativa emprenedora (66 h)

Formació en centres de treball (383 h)

Gestió de l’empresa agrària (66 h)

Anglès tècnic (72 h)

Coordinador/a d’unitats de prevenció i 

d’extinció d’incendis forestals.

Encarregat/da d’empreses que facin 

tasques de lluita contra plagues i malalties

forestals.

Pràctic/a en treballs de topografia.

Encarregat/da o capatàs/a forestal.

Encarregat/da de vivers en general.

Encarregat/da de repoblacions cinegèti-

ques, piscícoles i astacícoles.

Encarregat/da de treballs d’adequació

de l’hàbitat aqüícola continental i de les

espècies cinegètiques.

Treballador/a especialitzat en activitats de 

control legal de depredadors o espècies

invasores.

Gestor/a cinegètic/a.

Coordinador/a de feines de vigilància rural.

Encarregat/da d’empreses de turisme 

cinegètic i piscícola.

Agent forestal o similar.

Guarda d’espais naturals.

Accés a qualsevol estudi universitari oficial 

o de grau o al món laboral com a:

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFGS) 




