MÒDULS PROFESSIONALS

SERVEIS SOCIOCULTURALS
I A LA COMUNITAT

MP1. Context de l’animació sociocultural
MP2. Metodologia de la intervenció
MP3. Animació turística
MP4. Activitats d’oci i temps lliure
MP5. Dinamització grupal
MP6. Animació i gestió cultural
MP7. Desenvolupament comunitari
MP8. Informació juvenil
MP9. Intervenció socioeducativa amb
joves

INFORMACIÓ

ANIMACIÓ
SOCIOCULTURAL
I TURÍSTICA

MP10. Primers auxilis
MP11. FOL
MP12. EIE
MP13. Anglès
MP14. Projecte d’animació sociocultural i
turística
MP15. FCT

INSTITUT JULIO ANTONIO
MÓRA D’EBRE
Av. Comarques Catalanes,103
43740 Móra d’Ebre
Telèfon 977 400 121 – Fax 977 402 547
www.iesjulioantonio.cat
e-mail : iesjulioantonio@xtec.cat

Cicle Formatiu Grau Superior

TITULACIÓ:

ACCÉS:

SORTIDES PROFESSIONALS

Tècnic/a Superior en animació
Sociocultural i Turística

Tenen accés directe al cicle les persones
que compleixen algun dels requisits
següents:

La superació d’aquest cicle formatiu
permet accedir al món laboral com a:

DURADA DELS ESTUDIS:

• tenir el títol de batxillerat
• tenir el títol de tècnic de formació
professional o tècnic superior de
formació
professional
o
tècnic
especialista
• haver superat el segon curs de
batxillerat de qualsevol modalitat de
batxillerat experimental
• haver superat el curs d'orientació
universitària (COU) o el preuniversitari,
• tenir el títol de batxillerat per haver
cursat el batxillerat unificat polivalent
(BUP)
• tenir qualsevol titulació universitària o
una d'equivalent
• haver superat la prova d'accés a la
universitat per a més grans de 25 anys.

2000 hores (2 cursos acadèmics)

Les persones que no compleixen cap dels
requisits esmentats han de superar una
prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir
complerts 19 anys o bé complir-los durant
l'any natural en què es realitza la prova.

• coordinador o coordinadora i director o
directora d'activitats del lleure infantil i
juvenil
• 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
• animador o animadora sociocultural
• dinamitzador
comunitari
o
dinamitzadora comunitària
• assessor o assessora del sector
associatiu
• tècnic comunitari o tècnica comunitària;
• tècnic o tècnica de serveis culturals
• tècnic o tècnica en informació juvenil;
animador o animadora d'hotels; de
vetllades i espectacles, o d'activitats
recreatives a l'aire lliure en complexos
turístics;
• cap de departament d'animació turística
La formació establerta en els seus
diferents
mòduls
professionals,
garanteix el nivell de coneixement exigit
en el diploma de director o
coordinador d’activitats de temps
lliure educatiu infantil i juvenil.

