Puc ERASMUS+
estudiar a l'estranger?
L'IES Francesc Ribalta compta amb la Carta Erasmus+
d'Educació Superior que permet a alumnat i professorat
participar en programes i activitats de mobilitat europea.
El projecte KA1 Erasmus+ SMT (Student Mobility for Training)
és un programa per a la realització de pràctiques formatives
en un país de la UE, per part d'estudiants de cicles formatius
de grau superior.
L'alumnat pot triar entre realitzar les pràctiques durant el curs
o en finalitzar-lo (amb possibilitat de beca).

Més informació:
@act_internacional_iesribalta
Activitats internacionals Ribalta

Contacte
IES Francesc Ribalta
Av. Rei En Jaume, 35
12001 - Castelló

(+34) 964 73 89 65
http://portal.edu.gva.es/iesribalta
12001228@edu.gva.es

ANIMACIÓ
SOCIOCULTURAL
I TURÍSTICA
CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR
Presencial (horari de vesprada)
2000 hores

IES FRANCESC RIBALTA

La formació oferida des del cicle d'Animació Sociocultural i
Turística, a l'IES Francesc Ribalta, destaca per combinar teoria i
pràctica.

Amb aquests estudis, s'obté el títol de tècnic/a superior, que
permet l'accés a qualsevol grau universitari oficial, amb
possibilitat d'aconseguir la convalidació de crèdits ECTS.

En general, desenvolupem projectes d'intervenció grupal,
organitzem tallers amb altres cicles i eixides a entitats. Ens hem
compromès amb la innovació i els valors educatius, com la
inclusió, la sostenibilitat i la igualtat de gènere.

Què estudiaré?
PRIMER CURS

On podré treballar?
Les persones titulades poden desenvolupar un ampli ventall de
llocs de treball relacionats amb l'animació, des de diferents
àmbits.

Social i comunitari: Animació social. Assessoria i gestió
d'associacions. Dinamització comunitària.

HORES

Metodologia de la intervenció social

128

Dinamització grupal

96

Animació i gestió cultural

224

Desenvolupament comunitari

96

Context de l'animació sociocultural

128

Anglés

96

Formació i orientació laboral

96

Anglés tècnic I

96

Cultural: Animació cultural. Auxiliar de serveis culturals.

SEGON CURS

Educatiu, oci i temps lliure: Informació juvenil i monitor/a
de temps lliure. Responsable de projecte, direcció i
coordinació de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
Direcció i coordinació de campaments, d'albergs de
joventut, de cases de colònies, de granges-escoles, d'aules
de cases de joventut i escoles de natura.

Activitats d'oci i temps lliure

120

Animació turística

140

Informació juvenil

100

Intervenció socioeducativa amb jóvens

100

Turístic: Animació d'activitats recreatives a l'aire lliure en
complexos turístics. Animació d'hotel, de vetlades i
espectacles. Cap de departament d'animació turística.

HORES

Primers auxilis

40

Empresa i iniciativa emprenedora

60

Anglés II

40

Formació en centres de treball (Pràctiques en empresa)
Projecte d'Animació Sociocultural i Turística

400
40

