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http://www.colegiocalderon.es/


CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR: 

GUÍA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES 

 

Quina duració té ? 2 cursos ( 2000 hores ) 

Quines assignatures té ?  Les assignatures s’agrupen en mòduls: 

MÒDULS PROFESSIONALS: 

Primer curs: 

 Estructura del mercat 
turístic. 

 Protocol i relacions 
públiques. 

 Màrqueting turístic. 

 Destinacions turístiques. 

 Recursos turístics. 

 Anglés. 

 Formació i Orientació 
Laboral. 

 Horari reservat per al mòdul 
impartit en anglés. 

 
 

Segon curs: 

 Servicis d'informació 
turística. 

 Processos de guia i 
assistència turística. 

 Disseny de productes 
turístics. 

 Segona llengua estrangera. 

 Empresa i iniciativa 
emprenedora. 

 Projecte de guia, informació 
i assistència turístiques. 

 Horari reservat per al mòdul 
impartit en anglés. 

 Formació en Centres de 
Treball. 

Quina titulació s’obté? :  

TÈCNIC SUPERIOR EN GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES 
TURÍSTIQUES. 

El títol de Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències 
Turístiques permet l'accés directe als ensenyaments conduents als 
títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que 
s'establisquen. 

  



CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR: 

GUÍA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES 

 

Quines ocupacions pots exercir?: 

Guia local. Guia acompanyant. Guia en emplaçaments de béns 

d'interés cultural. Informador/a turístic/a. Cap d'oficines 

d'informació. Promotor/a turístic/a. Tècnic/a d'empresa de 

consultoria turística. Agent de desenrotllament turístic local. 

Hostessa/assistent en mitjans de transport terrestre o marítim. 

Assistent en terminals (estacions, ports i aeroports). Encarregat/a 

de facturació en terminals de transport. Assistent en fires, 

congressos i convencions. Encarregat/a de servicis en 

esdeveniments. 

 Com s’accedeix  ? 

Accés directe: 

(Criteris en ordre de prioritat) 

- Estar en possessió del títol de Batxiller LOMQE modalitat 
BHCS; de Batxiller LOE modalitat BHCS; de batxiller LOGSE 
modalitat: BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BAG, 
BCHS, o BL; o haver superatl'opció C ó D de COU. 
 

- Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver 
superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de 
Batxillerat Experimental. Tindre l'opció A ó B de COU ó el Preu 
superat. 

- Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació 
Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren 
superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família 
professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.  

- Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon 
Grau o altres titulacions  equivalents a efectes acadèmics.  

- Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense 
cumplir cap dels requisits anteriors. 

  



CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR: 

GUÍA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES 

 

Accés a través de prova: 

- Sense cumplir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 
anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la 
corresponent prova d'accés. 

Té preferència alguna modalitat de Batxillerat?  

De totes les modalitats de Batxillerat, es pot accedir, però en cas 
d’assignar places, tindran preferència els batxillerats d’Humanitats i 
Ciències Socials. 

Quan es pot fer la inscripció?  Eixirà publicat en el DOGV . També, si 
estàs interessat  pots demanar informació a l’enllaç del flyer o al 
telf./email  del col.legi 

Quant costa econòmicament el curs? En principi, encara no està 
concertat , així que de moment, el cost del curs és mensual. Demana 
informació al mateix centre educatiu.  

Quants alumnes hi hauran per classe?  

Mínim 12, màxim 20 alumnes.  

………………………………………………………………. 

Més informació pàgina web Conselleria 

 

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/publicador-
ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/ciclo-formativo-
guia-informacion-y-asistencias-turisticas 

 

Desmontando tópicos de la Formación Profesional: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=YJKJhSMhq0

U&feature=emb_logo 
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