AN IM ACIO SO CIO CU LTU RAL I TU RÍSTCA (CFPS SCA0)
Competència general:
Programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d'animació sociocultural i
turística, promovent la participació activa de les persones i grups destinataris, i coordinant
les actuacions dels professionals i voluntaris al seu càrrec
Qualificacions
professionals
incloses en el
títol

Competències
Professionals:

Qualificacions completes:
SSC445_3: Dinamització, programació i desenvolupament d'accions
culturals.
SSC565_3 - Direcció i coordinació d'activitats de lleure educatiu
infantil i juvenil
2321- Dinamització comunitària
2567 - Informació juvenil
Qualificacions parcials:
2329 - Animació turística
Establir i mantenir relació amb els principals agents comunitaris:
població, tècnics i administracions, dinamitzant la relació recíproca
entre ells.
Promoure la participació ciutadana en els projectes i recursos
comunitaris.
Dinamitzar la planificació, desenvolupament i avaluació de
intervencions i projectes comunitaris i de participació ciutadana que
es desenvolupin entre els diferents agents que configuren una
comunitat o una zona territorial.
Intervenir, donar suport i acompanyar en la creació i
desenvolupament del teixit associatiu.
Establir estratègies de comunicació i difusió dels diferents projectes i
actuacions comunitàries.
Aplicar processos i tècniques de mediació en la gestió de conflictes
entre agents comunitaris.
Incorporar la perspectiva de gènere en els projectes de intervenció
social.
Actuar en processos grupals considerant el comportament i les
característiques evolutives de la infància i joventut.
Emprar tècniques i recursos educatius d'animació en el temps lliure.
Planificar, organitzar, gestionar i avaluar projectes de lleure
educatiu.
Generar equips de personal monitor, dinamitzant i supervisats en
projectes educatius de temps lliure infantil i juvenil.
Programar, desenvolupar i avaluar les programacions culturals
realitzades per les persones responsables de cultura.
Programar i dinamitzar projectes d'animació cultural amb les xarxes
associatives culturals.
Desenvolupar accions de comunicació i màrqueting cultural.
Organitzar i gestionar serveis d'informació d'interès per a la
joventut.

Organitzar i gestionar accions de dinamització de la informació per a
joves.
Intervenir, donar suport i acompanyar en la creació i
desenvolupament del teixit associatiu.
Organitzar accions socioeducatives adreçades a joves en el marc de
l'educació no formal.
Gestionar departaments d'animació turística.
Dissenyar, promoure i avaluar projectes d'animació turística.
Crear i dinamitzar grups en situacions d'oci.
Sortides
professionals:

. Animador sociocultural en equipaments especialitzats: centres cívics i
culturals, albergs i campaments, casals, hospitals, centres de dia.
. Dinamitzador comunitari
. Informador juvenil. Tècnic de joventut
. Director de temps de lleure
. Animador hospitalari
. Animador turístic en hotels, càmpings i altres equipaments

Durada:

2.000 hores repartides en dos cursos.

Accés a
estudis
universitaris

Graus EEES: Educació Infantil, Educació Primària, Educació social,
Pedagogia, Sociologia, Antropologia

Mòduls:

MP1 Context de l’animació sociocultural. 132 h
MP2 Metodologia de la intervenció social. 132 h
MP3 Animació turística. 132 h
MP4 Activitats d’oci i temps lliure. 198 h
MP5 Dinamització grupal. 132 h
MP6 Animació i gestió cultural. 198 h
MP7 Desenvolupament comunitari. 165 h
MP8 Informació juvenil. 66 h
MP9 Intervenció socioeducativa amb joves. 99 h
MP10 Primers auxilis. 66 h
MP11 Formació i orientació laboral. 99 h
MP12 Empresa i iniciativa emprenedora. 66 h
MP13 Anglès Tècnic . 99 h
MP14 Projecte d’animació sociocultural i turística.
MP15: Formació en centres de Treball 350 h
MP16: Dual

Projectes
específics

Projecte Aprenentatge-servei: “Nicalunya”
Projecte formatiu: Curs d’iniciació al Circ Social
Membres del CAS CAT
Programa Intercanvi beques Erasmus+ (Xarxa FP Europa)
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