
 

 

 
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo y Economia 
Social-Servicio Público de Empleo Estatal en el marc de la línia de subvenció extraordinària i urgent: Mesures 
Urgents d’Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP), regulat per el Decret Llei 49/2020, d'1 de desembre”. 
 

PERFIL PROFESSIONAL 

Educador/a ambiental 
Ocupació: Educador/a 

Possibles llocs de feina: divulgador/a ambiental, monitor/a ambiental, guia 
de patrimoni natural, monitor/a de lleure amb especialització amb medi 
ambient 

Àmbit d’actuació: Sector medi natural 

Descripció de l’ocupació: Són professionals amb un perfil multidisciplinar, 
amb coneixements en pedagogia, medi ambient i comunicació que difonen 
valors envers el medi natural a través de visites i activitats d’educació 
ambiental. Desenvolupen tasques de conceptualització, disseny i 
implementació de programes d’educació, de comunicació i sensibilització ambiental adreçada al públic 
general i al públic escolar. Aquest professional té coneixements de flora, fauna, geografia, geologia, ecologia, 
astronomia, aprofitament de recursos naturals, gestió i impacte d’activitats humanes sobre el medi natural, 
gestió de residus, etc.  Desenvolupa feines d’informació, sensibilització i guiatge d’àmbit mediambiental a 
diferents tipus de grups: escolars, famílies, adults, etc. Pot organitzar itineraris guiats en espais d’interès 
natural  i/o activitats complementàries a la visita per completar els coneixements. Aquest perfil està sol·licitat 
per les administracions públiques, empreses de serveis ambientals i entitats socials i educatives  

FUNCIONS 
 
 Dissenyar activitats que fomentin el coneixement 

i respecte al medi natural 
 Realitzar les activitats de coneixement i respecte 

a la natura 
 Gestionar l’agenda de visites 
 Redactar la memòria d’activitats i valoració de 

projectes 
 

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES 
 
- Coneixements i/o experiència en medi natural 
- Coneixements i/o experiència en atenció al 

públic, guiatge de grups i pedagogia. 
 

   

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

 Disposició a   
l’aprenentatge 

 Treball en equip 
 Comunicació 
 Planificació i organització 
 Iniciativa i autonomia 
 Responsabilitat 

LES EMPRESES VALOREN 

 Formació en Medi Natura 
 Carnet de monitor/a de lleure 
 Experiència en gestió de 

grups 
 Carnet de conduir B1 
 Coneixements d’idiomes 

EMPRESES QUE CONTRACTEN 
 Les Obagues 
 Granja Pifarré 
 El Xop 
 Iprojecta 
 Eco Estudi 
 Osmon 
 Associació Leader de Ponent  

 


