Grau
Grau superior
superior
SERVEIS SOCIOCULTURALS
I A LA COMUNITAT

Animació sociocultural
i turística
Vols treballar de coordinador o
coordinadora i director o directora
d'activitats del lleure infantil i
juvenil, de coordinador o
coordinadora i director o directora
de campaments, d'albergs de
joventut, de cases de colònies, de
granges escola, d'aules de cases
de joventut i d'escoles de natura,
d’animador o animadora
sociocultural, de dinamitzador
comunitari o dinamitzadora
comunitària, d’assessor o
assessora del sector associatiu,
de tècnic comunitari o tècnica
comunitària, de tècnic o tècnica
de serveis culturals, de tècnic o
tècnica en informació juvenil,
d’animador o animadora d'hotels;
de vetllades i espectacles, o
d'activitats recreatives a l'aire
lliure en complexos turístics, o de
cap de departament d'animació
turística.

Què aprendràs?
Context de l'Animació Sociocultural, Metodologia de la Intervenció
Social, Animació Turística, Activitats d'Oci i Temps Lliure,
Dinamització Grupal, Animació i Gestió Cultural, Desenvolupament
Comunitari, Informació Juvenil, Intervenció Socioeducativa amb
Joves, Primers Auxilis, Anglès, Formació i Orientació Laboral,
Empresa i Iniciativa Emprenedora, Projecte d'Animació
Sociocultural i Turística, Formació en Centres de Treball.

Requisits d’accés (un dels següents)
Batxillerat aprovat.
Prova d’accés als CFGS aprovada.
Tenir el títol de tècnic de qualsevol família professional.
COU o el preuniversitari aprovat.
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

Durada
2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de
treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

I després, què?
Accedir al món laboral com a tècnic/a (d’animador turístic, director
de lleure,...), director de colònies i campaments, tècnic/a en
informació juvenil, entre d’altres.
Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones
que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden
obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
Estudiar un altre CFGS.
Estudiar el CFGS d’Ensenyament i animació socioesportiva.

On
On s’imparteix?
s’imparteix?
Escola Pia
Sarrià-Calassanç
(Barcelona)

Matí

Pendent d’autorització

Grau superior 2x3
CFGS Ensenyament i animació socioesportiva + Animació sociocultural i turística

