
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Tècnic/a en Emergències i protecció civil
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: SM20

Què estudiaràs?
Manteniment i comprovació del funcionament dels 
mitjans materials emprats en la prevenció de riscos 
d’incendis i emergències
Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals
Intervenció operativa en extinció d’incendis urbans
Intervenció operativa en esdeveniments d’origen 
natural, tecnològic i antròpic
Intervenció operativa en activitats de salvament 
i rescat
Inspecció d’establiments, esdeveniments i instal·
lacions per a la prevenció d’incendis i emergències
Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència
Suport psicològic en situacions d’emergència
Coordinació d’equips i unitats d’emergències
Ciències aplicades a l’àmbit professional
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Anglès tècnic
Síntesi

¿De què treballaràs?
Encarregat/ada d’extinció d’incendis forestals
Bomber/a forestal
Vigilant d’incendis forestals
Bomber/a de serveis municipals
Bomber/a de serveis provincials
Tècnic/a en emergències de les Forces Armades 
(FFAA)
Bomber/a d’altres serveis entre entitats públiques
Bomber/a d’aeroports
Bomber/a d’empresa privada
Bomber/a de serveis de comunitat autònoma
Bomber/a de serveis mancomunats
Bomber/a de serveis consorciats

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Tècnic/a superior en Coordinació 
d’emergències i protecció civil
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: SMB0

Què estudiaràs?
Planificació en emergències i protecció civil
Avaluació de riscos i mesures preventives
Planificació i desenvolupament d’accions formatives, 
informatives i divulgatives en protecció civil 
i emergències
Supervisió de la intervenció en riscos produïts per 
fenòmens naturals
Supervisió de la intervenció en riscos tecnològics 
i antròpics
Supervisió de la intervenció en incendis forestals 
i cremes prescrites
Supervisió de la intervenció en operacions d’incendis 
urbans i emergències ordinàries
Supervisió de la intervenció en operacions 
de salvament i rescat
Supervisió de les accions de suport a les persones 
afectades per desastres i catàstrofes
Gestió de recursos d’emergències i protecció civil
Coordinació i comandament d’emergències
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte de coordinació d’emergències i protecció 
civil.
Formació en centres de treball

¿De què treballaràs?
Tècnic/a de gestió en protecció civil i emergències
Tècnic/a de gestió en incendis forestals
Coordinador/a de protecció civil i emergències
Coordinador/a en incendis forestals
Coordinador/a en emergències ordinàries 
i extraordinàries
Cap de serveis d’extinció d’incendis urbans
Cap de serveis d’intervenció davant d’emergències 
d’origen natural, tecnològic i antròpic

Seguretat i medi ambient 



Tècnic/a superior en Educació 
i control ambiental 
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: SMA0

Què estudiaràs?
Estructura i dinàmica del medi ambient
Medi natural
Activitats humanes i problemàtica ambiental
Gestió ambiental
Mètodes i productes cartogràfics
Tècniques d’educació ambiental
Programes d’educació ambiental
Activitats d’ús públic
Desenvolupament en el medi
Habilitats socials
Projectes d’educació i control ambiental
Anglès tècnic
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Formació en centres de treball

De què treballaràs?
Educador/a ambiental
Informador/a ambiental
Monitor/a de educació ambiental
Guia ambiental
Programador/a d’activitats ambientals
Monitor/a de campanyes ambientals
Guia/intèrpret del patrimoni natural
Professional del servei de medi ambient
Tècnic/a en control d’espais naturals
Monitor/a de la natura
Agent mediambiental o similar
Monitor/a d’equipaments ambientals

Tècnic/a superior en Química 
i salut ambiental
2.000 h • 2 cursos acadèmics
Codi: SMC0 

Què estudiaràs?
Sistemes de gestió ambiental
Educació per a la salut i el medi ambient
Control d’aigües
Control de residus
Salut i riscos del medi construït
Control i seguretat alimentària
Contaminació ambiental atmosfèrica
Control d’organismes nocius
Unitat de salut ambiental
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Anglès tècnic
Projecte de química i salut ambiental
Formació en centres de treball

De què treballaràs?
Tècnic /a en gestió ambiental
Coordinador/a de sistemes de gestió ambiental
Programador/a d’activitats ambientals
Documentalista ambiental
Tècnic /a de control sanitari (aliments, aigües, 
atmosfera, residus…)
Tècnic /a de control de contaminació atmosfèrica
Tècnic /a de control de contaminació acústica
Tècnic /a de control d’organismes nocius
Tècnic /a en control de plagues en el medi urbà 
i l’entorn natural associat
Comercial de productes biocides i fitosanitaris

Seguretat i medi ambient 
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