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Animació Sociocultural i Turística
Descripció
Aquests estudis capaciten per programar, organitzar,
implementar i avaluar intervencions d'animació sociocultural
i turística, promovent la participació activa de les persones i
grups destinataris i coordinant les actuacions dels
professionals i voluntaris a càrrec.
La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i
350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos
acadèmics.
Aquest estudi substitueix el cicle Animació Sociocultural
(LOGSE).

Continguts

plàstiques i disseny, tècnic superior de formació
professional o d'arts plàstiques i disseny 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, o
• haver superat la prova d'accés a la universitat per a més
grans de 25 anys.

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.

• Context de l'Animació Sociocultural (132 hores)
• Metodologia de la Intervenció Social (132 hores)
• Animació Turística (132 hores)
• Activitats d'Oci i Temps Lliure (198 hores)
• Dinamització Grupal (132 hores)
• Animació i Gestió Cultural (198 hores)
• Desenvolupament Comunitari (132 hores)
• Informació Juvenil (99 hores)
• Intervenció Socioeducativa amb Joves (99 hores)
• Primers Auxilis (66 hores)
• Anglès (99 hores)
• Formació i Orientació Laboral (99 hores)
• Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
• Projecte d'Animació Sociocultural i Turística (66 hores)
• Formació en Centres de Treball (350 hores)

Tràmits
Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la
al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.
Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les
peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb
les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana
dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés
al cicle.
Els imports de la matrícula per als centres dependents del
Departament d'Educació són:

Més informació del currículum a l'annex, a l'apartat 5.3
'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats
formatives'.

• per curs: 360 euros
• per unitat formativa: 25 euros
• per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25
euros

Accés

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions
generals i específiques a l'apartat de preus públics.

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

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre
corresponent.

• tenir el títol de batxillerat,
• tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.
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Animació Sociocultural i Turística
9.5.2017)

Continuïtat
Sortides acadèmiques
Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o
tècnica superior, que permet 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.
Per a més informació, consulteu el Canal Universitats
Sortides professionals
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món
laboral com a:
• 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/coordinador d’activitats de temps
lliure educatiu infantil i juvenil.

Normativa

• Ordre ENS/73/2017, de 26 d'abril, per la qual s'estableix
el currículum del cicle formatiu de grau superior
d'animació sociocultural i turística. (DOGC núm. 7365, de
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Animació Sociocultural i Turística
Centres

Institut Can Vilumara (08056109)
av. de Josep Tarradellas i Joan, 153
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 933373308
Centre: públic
Horari: diürn-matí

(43005704)
av. Lluís Companys, 1
43005 Tarragona
Tel. 977212836
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Garraf

Vallès Occidental

Sant Pere de Ribes

Sabadell

FEDAC-Manresa (08020140)
c. Nou de Valldaura, 19-21 (ctda. Bruc)
08241 Manresa
Tel. 938728400
Centre: privat
Horari: diürn

Institut Alexandre Galí (08047467)
c. Miquel Servet, s/n
08812 Sant Pere de Ribes
Tel. 938143585
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Institut Ribot i Serra (08046669)
c. Concha Espina, 33
08204 Sabadell
Tel. 937121322
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Baix Llobregat

Gironès

Vallès Oriental

Esplugues de Llobregat

Salt

Cardedeu

Institut Severo Ochoa (08017131)
c. Severo Ochoa, 1-13
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 933717042
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Institut Vallvera (17005388)
ptge. de la Fàbrica Tèxtil Coma Cros, 4
17190 Salt
Tel. 972231919
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Institut Pla Marcell (08062729)
c. Ramon i Cajal, 58
08440 Cardedeu
Tel. 938713866
Centre: públic
Horari: diürn-tarda

Barcelonès

Ribera d'Ebre

Barcelona

Móra d'Ebre

Institut Salvador Seguí (08044053)
c. Santander, 7-9
08020 Barcelona
Tel. 933142041
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Institut Julio Antonio (43007129)
c. Comarques Catalanes, 103
43740 Móra d'Ebre
Tel. 977400121
Centre: públic
Horari: diürn

Bemen 3 (08031897)
c. Sant Ferran, 19-25
08031 Barcelona
Tel. 933571258
Centre: privat
Horari: diürn
Ensenyament concertat

Segrià

Bages
Manresa

Institut Guillem Catà (08046761)
c. de Rosa Sensat, 6-8
08243 Manresa
Tel. 938773705
Centre: públic
Horari: diürn-matí

Fundació Pere Tarrés (08074501)
c. Carolines, 10
08012 Barcelona
Tel. null
Centre: privat
Horari: diürn
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi
(08004067)
c. Carrasco i Formiguera, 32
08017 Barcelona
Tel. 936023000
Centre: privat
Horari: diürn
L'Hospitalet de Llobregat

Lleida

Institut Ronda (25006771)
c. Henri Dunant, 3
25003 Lleida
Tel. 973281747
Centre: públic
Horari: diürn-tarda
Tarragonès
Salou

Institut Jaume I (43007543)
c. Advocat Gallego, 6
43840 Salou
Tel. 977384771
Centre: públic
Horari: diürn-matí
Tarragona

Institut Francesc Vidal i Barraquer
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