ORIENTACIÓ ALS ESTUDIANTS
Institut
Escola d’Hoteleria i Turisme
Cambrils

Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments

Hoteleria i Turisme

CFGS Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments
Aquests estudis postobligatoris capaciten per programar viatges combinats i esdeveniments, vendre serveis turístics
mitjançant agències de viatges i altres distribuïdors i proposar accions de màrqueting.
2.000 hores

Requisits d’accés:
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
-tenir el títol de batxillerat,
-tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o
d'arts plàstiques i disseny o tècnic especialista,
-haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
-haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
-tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
-tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans
de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint
complerts 40 anys d'edat.

Principals ocupacions i llocs de treball:
La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
- cap d'oficina o de departament d'una agència de viatges,
- agent de viatges,
- consultor o consultora de viatges,
- organitzador o organitzadora d'esdeveniments,
- venedor o venedora de serveis de viatge i viatges programats i
- promotor o promotora comercial de viatges i serveis turístics.

Què estudiaràs?
• Protocol i Relacions Públiques
• Màrqueting Turístic
• Destinacions Turístiques
• Gestió de Productes Turístics
• Venda de Serveis Turístics
• Direcció d'Entitats d'Intermediació Turística
• Anglès
• Segona Llengua Estrangera
• Projecte d'Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
• Formació i Orientació Laboral
• Estructura del Mercat Turístic
• Recursos Turístics
• Empresa i Iniciativa Emprenedora
• Formació en Centres de Treball
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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.
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