Títol: TÈCNIC SUPERIOR EN AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ
D'EVENTS
Durada: 1400
Requisits d’accés:
Accés directe.
•
•
•

Estar en possessió del Títol de Batxillerat, o d'un certificat acreditatiu
d'haver superat totes les matèries del Batxillerat.
Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat
experimental.
Estar en possessió d'un Títol de Tècnic (Formació Professional de
Grau Mitjà) *.
*Sempre que la demanda de places en cicles formatius de grau
superior superi l'oferta, les Administracions educatives podran
establir procediments d'admissió al centre docent, d'acord amb les
condicions que El Govern determini reglamentàriament.

•
•
•

Estar en possessió d'un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o
equivalent a efectes acadèmics.
Haver superat El Curs d'Orientació Universitària (COU) .
Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.

Accés per prova
•

•

Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior (es
requerix tenir almenys 19 anys l'any que es realitza la prova o 18 per
als que posseixen el títol de Tècnic) .
Haver superat la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25
anys.

¿Què vaig a aprendre i què vaig a fer?
•
•
•

Vendre drets d'ús de servicis turístics i de viatges.
Programar, organitzar, operar i controlar viatges combinats.
Dur a terme la gestió administrativa interna i l'externa derivada de
les relacions econòmiques amb clients i proveïdors.

•
•

Organitzar i controlar unitats de producció o departaments específics
d'agències de viatges.
Organitzar, executar i controlar el desenrotllament d'accions
comercials d'agència de viatges a la unitat o departament de la seua
responsabilitat."

En acabar els estudis, ¿què puc fer?
Exercir la meua activitat professional en el sector de l'hostaleria i turisme
públic i privat, en empreses privades del sector o creant la meua pròpia
empresa.
¿Quines són les sortides professionals?
•
•
•
•
•

Venedor en agències de viatges.
Empleat de departament de reserves.
Programador-pressupostador, forfetista.
Cap de departaments propis d'agències de viatges.
Per mitjà d'un període d'ensinistrament i adaptació es poden
aconseguir diferents especialitzacions:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Empleat de departament d'operacions.
Controlador de qualitat.
Promotor.
Organitzador professional de congressos, fires i altres esdeveniments.
Delegat comercial.
Empleat d'entitats d'informació i promoció turística.
Empleat d'empreses consultores turístiques.

Pla de formació
1r Curs:
•
•
•
•
•
•
•

Recursos turístics
Formació i orientació laboral
Estructura mercat turístic
Protocol i relacions publiques
Anglès
Màrqueting turístic
Destinacions turístiques

2n Curs:
•
•
•
•
•
•
•
•

Recursos turístics
Gestió de productes turístics
Venda de serveis turístics
Direcció d'entitats d'intermediació turística.
Segona llengua estrangera
Projecte d'agències i gestió d'esdeveniments.
Formació i Orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora

