
Guia per itineraris en bicicleta
Família professional: Activitats físiques i 
esportives

Codi: AE_2-160_2
Nivell: 2

Data de publicació BOE:  05/10/2005

Àmbit professional

Entorn professional

Sectors productius

Desenvolupa la seva activitat professional en l'àrea de gestió de serveis d'esports, oci i 
turisme, dedicada a guiar usuaris per itineraris amb bicicleta, en entitats de naturalesa 
pública o privada, petites i mitjanes empreses, tant per compte propi com d'altri, amb 
independència de la seva forma jurídica.

Desenvolupa la seva activitat depenent, si escau, funcional i/o jeràrquicament d'un superior

Pot tenir personal al seu càrrec ocasionalment, per temporades o de forma estable. 

En el desenvolupament de l'activitat professional s'apliquen els principis d'accessibilitat 
universal i disseny universal o disseny per a totes les persones d'acord amb la normativa 
aplicable.

S'ubica als sectors de l'esport , lleure i turisme.

Estat Agència FPCAT: 6 - Publicada al DOGC

Relació amb el Catálago Nacional de Cualifícaciones Profesionales

Unitats de competència

UC_2-0353-11_2

UC_2-0508-11_2

UC_2-0509-11_2

UC_2-0272-11_2

Determinar i organitzar itineraris en bicicleta per terrenys
variats fins a muntanya mitjana.

Conduir bicicletes amb eficàcia i seguretat per terrenys 
variats fins a muntanya mitjana i realitzar el manteniment
operatiu de bicicletes.

Guiar i dinamitzar persones per itineraris en bicicleta fins
a mitja muntanya.

Assistir com a primer/a intervinent en cas d'accident o 
situació d'emergència.
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Nivell: 

Nivell: 

Nivell: 

Nivell: 

Competència general

Determinar itineraris i guiar a persones en bicicleta per terrenys variats fins a muntanya 
mitjana en condicions de seguretat i respecte al medi ambient, adaptant-se a les persones 
usuàries, aconseguint la seva satisfacció, la qualitat del servei i en els límits de cost previstos.

Data d'actualització BOE:  04/08/2016

Aquesta qualificació es relaciona amb "AFD160_2 Guía por itinerarios en bicicleta" 

Ocupacions o llocs de treball relacionats

- Ajudant/a en salvament i rescat

- Encarregat/ada de prevenció i seguretat en rutes i esdeveniments en bicicleta

- Guia d'itineraris de cicloturisme

- Guia d'itineraris en bicicleta de muntanya

- Monitor/a esportiu en campaments

Data de publicació DOGC:  30/11/2010

Data d'actualització DOGC:  13/07/2018



MF_2-0272-1111_2

MF_2-0353-1111_2

MF_2-0508-1111_2

MF_2-0509-1111_2

Primers auxilis.

Itineraris per a bicicleta.

Manteniment i conducció de bicicletes.

Conducció de persones per itineraris 
amb bicicleta.

Nivell: 

Nivell: 

Nivell: 

Nivell: 
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Mòduls formatius

60 hores

120 hores

150 hores

120 hores


