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Família Hoteleria i Turisme

       Currículum

MP1. Estructura del mercat turístic

MP2. Destinacions turístiques

MP3. Serveis d’informació turística

MP4. Protocol i relacions públiques

MP5. Recursos turístics

MP6. Processos de guia i assistència turística

MP7. Disseny de productes turístics

MP8. Màrqueting turístic

MP9. Anglès

MP10. Segona llengua estrangera

MP11. Formació i orientació laboral

MP12. Empresa i iniciativa emprenedora

MP13. Projecte de guia, informació i assistències 
turístiques

MP14. Formació en centres de treball

HLD Medi Natural (aquest mòdul és el que afegim 
al nostre centre amb les hores de lliure disposició - 
165h). Permet convalidar part del curs del Bon 
coneixedor  del Parc Natural de l'Alt Pirineu

       Activitats destacades

• Sortides al Parc Natural de l'Alt Pirineu i al Parc 
Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
• Sortides al Geoparc i destinació turística Starlight  
(Patrimoni cultura de la UNESCO)
• Fira internacional B-Travel



L'Alt Pirineu ens 
permet formar 
professionals del 
turisme en un 
entorn natural 
immillorable

Tècnic o tècnica superior en 
Guia, Informació i Assistències 
Turístiques en l'àmbit 
mediambiental

Aquests estudis postobligatoris capaciten 
per planificar i promocionar les destina-
cions turístiques com a guia sobre el 
terreny o hoste o hostessa en terminals, 
mitjans de transport i esdeveniments.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un 
centre educatiu i 350 en un centre de 
treball) distribuïdes en dos cursos acadè-
mics

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.

    

Sortides professionals

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

• guia local 
• guia acompanyant 
• guia en béns d'interès local 
• personal informador turístic 
• cap d'oficines d'informació 
• personal promotor turístic 
• personal tècnic d'empresa de consultoria 
turística 
• agent de desenvolupament turístic local 
• personal assistent en mitjans de transport 
terrestre o marítim 
• personal assistent en terminals (estacions, 
ports i aeroports) 
• personal encarregat de facturació en 
terminals de transport 
• personal assistent en fires, congressos i 
convencions, i
• personal encarregat de serveis en 
esdeveniments 

Guia de turistes i visitants

incompleta

Promoció turística local i informació al 
visitant

Creació i gestió de viatges combinats i 
esdeveniments

Accés al curs de "Bon Coneixedor" del 
Parc Natural de l'Alt Pirineu, imprescin-
dible per accedir a alguns llocs de 
treball locals.

   


