
www.seminarivic.cat/formacioGestió
d’Allotjaments
Turístics
Cicle formatiu de grau superior 

Grau: grau superior
Família professional: hostaleria i turisme
Cursos acadèmics: 2 
Durada dels estudis: 2000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) 
Horari del curs: Tardes de dilluns a divendres de 15:00h a 21:00h
Titulació: tècnic/a Superior en Gestió d’allotjaments turístics
Pràctiques: Entitats turístiques

edifici del saber



2
Cursos acadèmics

Centre educatiu

De dilluns a divendres de 15:00h a 21:00h

Hores centre de treball (pràctiques)

350

1.650

Tardes
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Amb aquests estudis s’obté les capacitats per coordinar els serveis 
propis dels establiments d’allotjaments turístics, organitzar-
hi esdeveniments mitjançant la gestió dels recursos humans i 
materials necessaris; així com controlar i supervisar el departament 
de recepció i assegurar l’atenció a la clientela amb els nivells de 
qualitat establerts.

Cicle formatiu de grau superior 

Tècnic/a superior 
en Gestió 
d’Allotjaments 
Turístics 
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Sortides professionals
–Director o directora de l’àrea d’allotjaments
–Cap de recepció o de reserves
–Coordinador o coordinadora de qualitat, encarregat o encarregada 

general del servei de pisos i neteja
–Gestor o gestora d’allotjament en residències, hospitals i similars 
–Gestor o gestora d’allotjament en cases rurals
–Coordinador o coordinadora d’esdeveniments
–Cap de vendes en establiments d’allotjaments turístics
–Comercial d’establiments d’allotjaments turístics
–Relacions públiques
–Encarregat o encarregada de bugaderia
–Governant o governanta
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Condicions d’accés
Tenir el títol de batxillerat, de tècnic de formació professional o 
tècnic de formació professional superior o tècnic especialista. 
Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de 
batxillerat experimental. Haver superat COU o el preuniversitari. Tenir 
el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent 
(BUP). Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent, o haver 
superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys..

Sortides acadèmiques
–Altres Cicles Formatius
–Estudis universitaris de grau 
–Món laboral
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Seminari/Formació
Ronda Camprodon, 2

08500 (VIC- Barcelona-)
T. 93 886 15 55

formacio@seminarivic.cat
www.seminarivic.cat/formacio

01 - Estructura del Mercat Turístic
UF1: contextualització del sector turístic 20 hores

UF2: tipologies i tendències turístiques 20 hores

UF3: l’oferta i la demanda turística 59 hores

02 - Recepció i reserves
UF1: organització del departament de 
recepció

25 hores

UF2: gestió de reserves 60 hores

UF3: procediments de recepció 60 hores

UF4: sistemes de seguretat 20 hores

03 - Gestió del departament de pisos
UF1: organització del departament de pisos 20 hores

UF2: gestió d’instal·lacions, equipaments i 
recursos

17 hores

UF3: supervisió de l’àrea d’allotjament 65 hores

UF4: bugaderia i llenceria 30 hores

04 - Protocol i relacions públiques
UF1: protocol institucional, empresarial i 
social

66 hores

UF2: comunicació i atenció als clients 46 hores

UF3: les relacions públiques en l’àmbit 
turístic

20 hores

05 - Màrqueting turístic
UF1: fonaments del màrqueting turísti 20 hores

UF2: els consumidors de productes i serveis 
turístics

22 hores

UF3: màrqueting mix i noves tecnologies 35 hores

UF4: el pla de màrqueting 22 hores

Mòdul professional 6: comercialització d’esdeveniments
UF1: gestió del departament de convencions 
i d’esdeveniments

30 hores

UF2: planificació, desenvolupament i control 
d’esdeveniments

36 hores

 Mòdul professional 7: direcció d’allotjaments turístics
UF1: coordinació de l’àrea d’allotjament 33 hores

UF2: rendibilitat econòmica i financera 80 hores

UF3: explotació econòmica 45 hores

UF4: sistemes de qualitat 33 hores

UF5: direcció d’establiments d’allotjament 
rural

40 hores

Mòdul professional 8: recursos humans en l’allotjament
UF1: selecció de recursos humans 20 hores

UF2: planificació de recursos humans 20 hores

UF3: gestió del personal 26 hores

 Mòdul professional 9: anglès 132 hores

 Mòdul professional 10: segona llengua 
estrangera

132 hores

Mòdul professional 11: formació i orientació laboral
UF1: incorporació al treball 66 hores

UF2: prevenció de riscos laborals 33 hores

 Mòdul professional 12: empresa i iniciativa 
emprenedor

66 hores

 Mòdul professional 13: projecte de gestió 
d’allotjament turístic

66 hores

 Mòdul professional 14: formació en centres 
de treball

350 hores

Pla d’estudis (mòduls professionals)


