COM PUC ACCEDIR?

HORARI
De dilluns a divendres de 15:00- 21:00 h.

ACCÉS DIRECTE
Els requisits acadèmics per a l'accés
directe a un cicle de grau superior són:






En l’ensenyament presencial,
l’assistència diària a les classes és
obligatòria.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Títol de Batxillerat.
Títol de Tècnic o Tècnic Superior o
Especialista.
Títol Universitari .
Altres equivalents.

ACCÉS MITJANÇANT PROVA
Podran presentar-se a la prova les
persones que no complisquen els requisits
acadèmics d'accés directe al mateix
(indicats en el punt anterior) i tinguen
almenys 19 anys d'edat o els complisquen
durant l'any en curs
*Més informació:
http://www.edu.gva.es/eva/val/fp.htm

C/ Diputada Àngela Llinares, 1
LA VILA JOIOSA
Telèfon: 966870145 Fax: 966870146
https://portal.edu.gva.es/iesmall
adeta/

IES LA MALLADETA
La Villa Joiosa

ANIMACIÓ
SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA
Cicle Formatiu de Grau Superior
FP dual

EN ACABAR ELS ESTUDIS, PODRÀS
TITULACIÓ
Tècnic Superior en Animació
Sociocultural i Turística.
Reial Decret 1684/2011 de 18 de novembre
pel que s’aprova el títol de Tècnic Superior
en Animació Sociocultural i Turística.
PLA D'ESTUDIS
PRIMER CURS








Metodologia de la intervenció social
Dinamització grupal
Animació i gestió cultural.
Desenvolupament comunitari
Context de l'animació sociocultural
Formació i orientació laboral
Anglés

PERFIL PROFESSIONAL
Seràs capaç de
• Elaborar projectes d’intervenció
sociocultural incorporant la
perspectiva de gènere.
• Dissenyar espais, estratègies i
materials de promoció i difusió de
projectes d’intervenció sociocultural,
• Organitzar departaments, programes
i activitats d’animació sociocultural i
turística.
• Crear, dinamitzar i supervisar equips
de monitors/es en projectes
d’intervenció sociocultural.










Activitats d'oci i temps lliure
Animació turística
Informació juvenil
Intervenció socioeducativa de joves
Primers auxilis
Empresa i iniciativa emprenedora
Anglés
Formació en centres de treball
Projecte d'animació sociocultural i
turística
Més 400 hores de formació en
empresses

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Dissenyar, implementar i avaluar
activitats lúdiques, culturals i físicorecreatives

SEGON CURS


•

• Organitzar i gestionar els serveis
d’informació juvenil, realitzant
activitats d’orientació, informació i
dinamització

Seguir estudiant:
•

Cursos d’especialització
professional.

•

Un altre Cicle de Formació
Professional de Grau Superior amb
la possibilitat d’establir
convalidacions de mòduls
professionals d’acord a la normativa
vigent.

•

Ensenyaments Universitaris amb la
possibilitat d’establir convalidacions
d’acord amb la normativa vigent.

• Dissenyar, implementar i avaluar
activitats socioeducatives dirigides a
la població juvenil.
• Aplicar els protocols establits en
matèria de primers auxilis en
situacions d’accident o emergència.

Treballar:
Coordinador/a i director/a de temps
lliure educatiu infantil i juvenil.
Coordinador/a i director de
campaments, d’albergs de joventut,
de granges-escoles,i escoles de
naturalesa.
Animador/a sociocultural.
Dinamitzador/a comunitari.
Assessor/a per al sector associatiu.
Tècnic comunitari i cultural.
Informador juvenil.
Animador/a d'hotel.
Animador/a d'espectacles.
Animador/a d'activitats recreatives a
l’aire lliure en complexos turístics.
Cap de departament en animació
turística.

