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Ensenyaments postobligatoris

Ensenyaments obligatoris

Batxillerat

Cicles Formatius de Grau Mitjà 

Cicles Formatius de Grau Superior 

Itineraris formatius específics (IFE)

Instal·lacions i equipaments tecnològics

Serveis de Formació Professional

L’Institut Montilivi ofereix

Aules, tallers i laboratoris equipats tecnològicament

Entorn Wireless

ESO Ensenyament de Secundària Obligatòria 

Servei d’assessorament i reconeixement acadèmic de l’experiència laboral

Borsa de treball

Formació en alternança en modalitat dual

Mobilitat internacional. Programa d’estades de pràctiques a empreses de l’estranger

Foment de l’emprenedoria. L’institut forma part de la Xarxa d’emprenedoria a la FP

Innovació i transferència de coneixement. Desenvolupament de projectes per a 

empreses i institucions, en el marc del programa InnovaFP

Oferta de formació contínua a col.lectius singulars

Cursos de formació contínua integrada a partir de les unitats formatives dels mòduls 

professionals dels cicles formatius, en el marc de convenis signats amb l’Ajuntament, 

patronal i sindicats

Convenis de col.laboració amb empreses, entitats i institucions
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Horari

Llocs de treball

Competència general

Primer curs: Horari intensiu de tarda, de 15:00 a 21:00

Segon curs: Horari intensiu de tarda, de 15:00 a 21:00 
                   Al matí, pràctiques o formació dual en un centre de treball

M01 Estructura i dinàmica del medi ambient
Classificar els principis fonamentals de l’ecologia interelacionats amb les activitats huma-

nes. Interpretar els factors d’influència en el funcionament dels diferents ecosistemes.

M02 Medi natural
Conèixer i classificar els principals hàbitats i les espècies animals i vegetals. Conèixer la le-

gislació bàsica sobre biodiversitat i conservació d’espais naturals.

M03 Activitats humanes i problemàtica ambiental
Classificar les activitats humanes en funció de les alteracions i impactes provocats al medi. 

Conèixer la normativa ambiental i les alternatives per a la sostenibilitat.

M04 Mètodes i productes cartogràfics
Interpretar i seleccionar diferents tipus de documentació cartogràfica i sistemes d’orien-

tació i localització geogràfica.

M05 Desenvolupament del medi
Preparar els recursos i protocols d’actuació al medi natural.

M06 Tècniques d’educació ambiental
Conèixer i implementar les diferents tècniques, procediments i recursos per a l’educació 

ambiental.

M07 Programes d’educació ambiental
Conèixer l’evolució i els objectius de l’àmbit de l’educació ambiental. Dissenyar programes i 

activitats d’educació ambiental per a la sostenibilitat.
 
M08 Gestió ambiental
Dissenyar processos de gestió ambiental eficients i sostenibles.

M09 Activitats d’ús públic
Dissenyar activitats d’ús públic al medi natural.

M10 Habilitats socials
Implementar estratègies i tècniques per afavorir les habilitats socials, la comunicació i les 

relacions socials emocionalment positives.

M11 Formació i orientació laboral
Identificar oportunitats de feina, els drets i deures laborals, la contractació i les prestacions 

de la seguretat social. Valorar les possibilitats d'inserció i les alternatives d'aprenentatge al 

llarg de la vida. Detectar els riscos i les mesures preventives associats al sector professio-

nal.

M12 Empresa i iniciativa emprenedora
Fomentar les capacitats associades a la iniciativa emprenedora i el coneixement del món de 

l'empresa. Realitzar activitats per a la constitució i posada en marxa d'una microempresa i 

la seva gestió administrativa i financera.

M13 Anglès tècnic
Interpretar informació professional en llengua anglesa, aplicant-ho en les activitats profes-

sionals més habituals. Comunicar-se en llengua anglesa, per escrit i/o oralment, amb 

clients o usuaris, en situacions professionals habituals.

M14 Projecte d’educació i control ambiental
Desenvolupar un projecte pràctic o investigació teòrica d’aplicació en l’àmbit de l’educació, 

la gestió i el control ambiental.

M15 Formació en centres de treball
Realitzar les pràctiques en una empresa de l’entorn per desenvolupar i completar les 

competències adquirides.

Educador/a ambiental

Informador/a ambiental

Monitor/a d’educació ambiental

Guia ambiental

Programador/a d’activitats ambientals

Monitor/a de campanyes ambientals

Guia i intèrpret del patrimoni natural

Professional dels servei de medi ambient

Tècnic/a en control d’espais naturals

Monitor/a de la natura

Agent mediambiental

Monitor/a d’equipaments ambientals

Sensibilitzar i educar la població, promovent actituds que contribueixin a la con-

servació i millora del medi, informant sobre els seus valors i els diversos problemes 

ambientals, capacitant per a una correcta presa de decisions, dissenyant activitats per 

al seu coneixement i ús basat en principis de sostenibilitat, així com realitzar accions de 

gestió ambiental per controlar i protegir el medi aplicant la normativa.

Requisits d’accés

Títol de Batxillerat

Prova d’accés a cicles de grau superior

Títol de Tècnic de FP  

Durada dels  estudis

Aquest cicle s’imparteix en modalitat FCT i modalitat dual

2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics

(i un mínim de 2.300 hores en modalitat dual)

        

La formació d’alguns mòduls es fa en alternança entre l’institut i el centre de treball
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