
Com arribar-hi Cicles formatius de grau superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dades d’inserció 
 

El 73’32% de l’alumnat que va acabar el cicle l’any 2018 

treballa. D’aquest tant per cent, un 27’27% ho fa en l’àmbit 

del cicle cursat. Continua estudiant un 39’99%.  Són dades 

de l’estudi Inserció laboral dels ensenyaments professionals del 

Departament d’Educació. 

 

Condicions d’accés, preinscripció i matrícula 
 

Consulta a la pàgina web del Departament d’Educació 

tota la informació respecte a les condicions d’accés, la 

preinscripció i la matrícula a un cicle de grau superior:  

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/ 

 

Accés a estudis universitaris 
 

Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior 

obtenen el títol de tècnic superior, que els permet accedir a 

qualsevol estudi universitari oficial de grau. 

 
 
 
 
 

Metro 
Rambla Just Oliveras L1 

Renfe 
L’Hospitalet de Llobregat R1 R3 R4 R7 

Autobús 
LH1 LH2 L10 L12 L14 L52 L82 L85 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
Av. Carrilet S33 S4 S8 R5 R6 L8 

 
 
 
 
 

Institut Can Vilumara 
Av. de Josep Tarradellas i Joan, 153 

08901 L’Hospitalet de Llobregat 

Tel. 93 337 33 08 

Fax 93 261 12 03 

inscanvilumara@xtec.cat 

www.institutcanvilumara.cat 

Institut Can Vilumara · L’Hospitalet de 
Llobregat 

 

 
Institut Can Vilumara 

CFGS 
Animació Sociocultural 
i Turística 

La nostra FP parteix 
d’una formació basada 
en vivències com a eina per 
facilitar els aprenentatges. 

Institut Can Vilumara  · L’Hospitalet de Llobregat 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/
mailto:inscanvilumara@xtec.cat
http://www.institutcanvilumara.cat/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Títol oficial 
 

Tècnic/a superior en Animació Sociocultural i Turística. 

 

Competència professional 
 

Programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions 

d’animació sociocultural i turística, tot promovent la 

participació activa de les persones i grups destinataris, i 

coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris al seu 

càrrec. 

Sortides laborals 
 

Àmbits professionals 

El tècnic/a en animació sociocultural i turística exercirà la seva 

activitat al sector de serveis a la comunitat: desenvolupament 

comunitari i informació juvenil; al sector dels serveis culturals: 

de lectura i informació, tecnologies de la informació i la 

comunicació, i de recursos i productes culturals diversos; al 

sector de serveis turístics i al sector de l’oci i del temps de lleure: 

d’activitats lúdiques i esportives, mediambientals i a l’aire lliure. 

Ocupacions i llocs de treball 

• Coordinador/a de lleure educatiu infantil i juvenil. 

• Director/a de lleure educatiu infantil i juvenil. 

• Responsable de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil. 

• Director/a de campaments, d’albergs de joventut, de cases de 

colònies, de granges-escola, d’aules de cases de joventut i 

escoles de natura. 

• Monitor/a de lleure. 

• Animador/a sociocultural. 

• Dinamitzador/a comunitari/ària. 

• Assessor/a per al sector associatiu. 

• Tècnic/a comunitari/ària. 

• Gestor/a d’associacions. 

• Tècnic/a de serveis culturals. 

• Animador/a cultural. 

• Informador/a juvenil. 

• Animador/a d’hotel. 

• Animador/a de vetllades i espectacles. 

• Animador/a d’activitats recreatives a l’aire lliure en complexos 

hotelers. 

• Cap de departament en animació turística. 

Durada i distribució del cicle 
 

2.000 hores, 350 de les quals són de pràctiques i es fan en 

centres col·laboradors. La resta són impartides a l’institut en 
dos cursos acadèmics. 

 

Quins mòduls s’imparteixen? 

 
MP1 Context de l’animació sociocultural 

MP2 Metodologia de la intervenció social 

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 

MP10 Primers auxilis 

MP11 Formació i orientació laboral 

MP12 Empresa i iniciativa emprenedora 

MP13 Anglès tècnic 

MP14 Projecte d’animació sociocultural i turística 

MP15 Formació en centres de treball 
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