Guia, Informació i Assistència turístiques
perfil professional d’Animació Turística
Hoteleria i Turisme - 2000 hores (2 cursos acadèmics) – Grau Superior
Nivell exigit per l’admissió.

S’han d’acreditar alguns dels estudis següents:

FP2, COU, Batxillerat, Superació d’un mòdul 3 experimental, Títol de tècnic superior per haver
superat un cicle formatiu de grau superior, Prova d’accés a CFGS.

Funcions:
Gestionar departaments d’animació turística, programar, coordinar, promocionar i realitzar les
activitats d’animació turística així com planificar, promocionar i informar sobre destinacions turístiques
de base territorial, guiant i assistint a viatgers i clients, així com en terminals, mitjans de transport,
esdeveniments i altres destinacions turístiques.

De què treballaràs?
- Coordinació, cap de departament d’animació turística.
- Animador/a turístic/a, de vetllades, d’espectacles i d’activitats a l’aire lliure.
- Guia local, guia acompanyant i guia en emplaçaments de béns d’interès cultural.
- Informador turístic, cap d’oficines d’informació turística. Promotor turístic.
- Agent de desenvolupament turístic local.
- Personal assistent en mitjans de transport terrestre o marítim, en terminals de transport i en fires,
congressos i convencions.

On treballaràs?
- Empreses majoristes, entitats mediadores i comercialitzadores de serveis turístics i de viatges.
- Entitats de planificació turística.
- Empreses de consulta.
- Empreses majoristes.
- Entitats d’informació i promoció turístiques.

Què estudiaràs?
- Estructura del mercat turístic. (99 h.)
- Destinacions turístiques. (132 h.)
- Serveis d’informació turística. (66 h.)
- Protocol y relaciones públiques. (99 h.)
- Recursos turístics. (99 h.)
- Processos de guia y assistència turística. (99 h.)
- Disseny de productes turístics. (99 h.)
- Màrqueting turístic. (99 h.)
- Activitats lúdiques, físicorecreatives i culturals per a l’animació turística. (165 h.)
- Vetllades i espectacles. (132 h.)
- Direcció d’activitats d’animació turística i esdeveniments. (66 h.)
- Anglès. (132 h.)
- Segona llengua estrangera. (132 h.)
- Formació y orientació laboral. (99 h.)
- Empresa e iniciativa emprenedora. (66 h.)
- Projecte de guia, informació y assistències turístiques, perfil professional d’animació turística (66 h.)
- Formació en centres de treball. (350 h.)

