Tècnic – Tècnica Superior

Animació turística
Guia, informació i assistència turístiques amb
perfil d’animador turístic

HOTELERIA I TURISME
Pots accedir al cicle:
Amb el títol de Batxillerat LOGSE o LOE
Amb el títol de tècnic superior de qualsevol altre cicle formatiu
de grau superior
Amb el títol de tècnic especialista (FP2) de qualsevol
especialitat (o equivalent)
Amb el C.O.U.
Superant les proves d’accés a cicles formatius de grau superior
Superant el curs de formació específic per a l’accés a cicles
formatius de grau superior (CAS)
Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys
Qualsevol altra titulació oficial de nivell superior

Treballaràs de:






Director/a d’activitats i esdeveniments
Coordinador/a d’animació turística
Cap de departament d’animació turística
Animador/a turístic/a
Animador/a d’activitats a l’aire lliure, vetllades
i espectacles
 Guia acompanyant
 Guia de museus i monuments i altres tipus de
guiatge
 Informador/a i/o promotor/a turístic/a
 Transferista
 Assistent/a de publicitat i /o promoció o jove
emprenedor/a que creï la seva pròpia empresa

On treballaràs:
Hotels, càmpings, ciutats de vacances,
complexes turístics, creuers i també en empreses
relacionades amb l’oci: turisme alternatiu, turisme
cultural, clubs esportius, campaments, museus,
agències de viatges, empreses de serveis
educatius de museus i monuments... també
podràs crear la teva empresa de serveis
d’animació turística.

f ormació
p rofessional
Grau Superior
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Estudiaràs:
Primer curs
M01- Estructura del mercat turístic – 99 h
M03- Serveis d’informació turística – 66 h
M04- Protocol i relacions públiques – 99 h
M05- Recursos turístics – 99 h
M06- Processos de guia i assistència turística – 99 h
M08- Màrqueting turístic – 99 h
M09- Anglès – 132 h
M10- Segona llengua estrangera (francès) – 132 h (UF1-66h)
M11- Formació i orientació laboral – 99 h
M16- Vetllades i espectacles – 132 h

Segon curs
M02- Destinacions turístiques – 132 h
M07- Disseny de productes turístics – 99 h
M10- Segona llengua estrangera (francès) – 132 h (UFSG-66h)
M12- Empresa i iniciativa emprenedora – 66 h
M13- Projecte de guia, informació i assistències turístiques, perfil
professional d’animació turística – 66 h
M14- Formació en centres de treball – 350 h
M15- Activitats lúdiques, fisicorecreatives i culturals per a
l’animació turística – 165 h
M17- Direcció d’activitats d’animació turística i esdeveniments –
66 h

Durada dels estudis:
2000 hores = 2 cursos acadèmics
 1650 hores en el centre educatiu
 350 hores en el centre de treball

Després del cicle podràs:
 Accedir a un treball de tècnic superior
 Cursar un altre cicle formatiu de grau superior
 Accedir als estudis universitaris:
 Mestre/a
 Diplomatura en ciències empresarials
 Diplomatura en turisme
 Llicenciatura en filologia
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