


Tècnic/a
en Aprofitament i Conservació 
del Medi Natural (forestal)

Descripció

Durada:

Accés

Sortides professionalsContingut/Assignatures

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar les operacions de repoblació 

forestal, de restauració o ordenació hidrologicoforestal i d’aprofitament forestal així com 

el control i vigilància del medi natural, manejant i mantenint la maquinària i les instal·lacions 

forestals i aplicant la normativa mediambiental i de prevenció de riscos laborals.

2000 hores.

Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, tenir el títol de tècnic o de 

tècnic auxiliar, haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà 

(CAM), haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP), tenir altres es-

tudis equivalents a efectes acadèmics, haver superat els mòduls obligatoris d’un programa 

de qualificació professional inicial (PQPI), haver superat la prova d’accés a la universitat per 

a majors de 25 anys, 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 han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

Fonaments agronòmics (198 h)

Principis de sanitat vegetal (99 h)

Control fitosanitari (99 h)

Repoblacions forestals i 

tractaments silvícoles (165 h)

Aprofitament del medi natural (165 h)

Conservació de les espècies

cinegètiques i piscícoles (99 h)

Producció de planta forestal

en viver (132 h)

Maquinària i instal·lacions

forestals (198 h)

Prevenció d’incendis forestals (66 h)

Ús públic en espais naturals (66 h)

Formació i orientació laboral (99 h)

Empresa i iniciativa

emprenedora (66 h)

Anglès tècnic (99 h)

Síntesi (66 h)

Formació en centres de treball (383 h)

Maquinista de processadors 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 aprofitament de fustes, suro i llenyes.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFGM) 




