GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
DOBLE TITULACIÓ EN Guia, Informació i Assistències turístiques amb 1 any més!

construint futur !

Per què Allotjaments Turístics
La magnitud de les xifres del turisme a Catalunya
són enormes i en conseqüència les del sector de
l’Allotjament turístic també. Un sector que tot i esdevenir una font d’oportunitats, alhora té la urgència de superar reptes com l’extensió de les noves
tecnologies en la quotidianitat de totes les seves activitats, l’increment del seu grau d’internacionalització, o garantir una ferma integració del producte

turístic base, al món del comerç, l’oci, la cultura o la
celebració d’esdeveniments.
En aquest context, el sector econòmic dels Allotjaments turístics requereix integrar en les seves
estructures de gestió i coordinació, persones amb
coneixements de caràcter eminentment pràctic estretament vinculats a les seves necessitats sectorials.

Estudis especialment destinats
A persones amb vocació d’iniciar una aposta vital
en un entorn laboral dinàmic, de transversalitat
creixent, i amb una vocació de projecció exterior
reconeguda, que vulguin esdevenir especialistes de

coordinació d’establiments turístics, amb formació
específica de comunicació i atenció al client, i capacitat de detecció i anàlisi de les opcions de negoci
que puguin donar-se en el seu àmbit de treball.

Valor afegit d’estudiar
a Centre d’Estudis Prat
• Més de 40 anys en el món de la Formació Professional ens avalen com a institució.
• Professorat amb àmplia experiència en el seu
àmbit docent.
• Tutoria i orientació professional i acadèmica personalitzada.
• Departament Empresa/Centre amb BORSA DE
TREBALL pròpia integrada per una extensa xarxa d’empreses col·laboradores amb la finalitat de
garantir les millors pràctiques i la promoció de la
inserció laboral dels nostres alumnes.
• Ferma aposta per l’anglès amb grups de nivell, un
mòdul diferent al de la llengua anglesa impartit

en aquest idioma a més del mòdul professional
de projecte.
• Segona llengua estrangera amb alemany, francès
o xinès.
• Preparació d’exàmens oficials d’anglès i francès.
• Beques programa internacional Erasmus Plus.
• Foment de pràctiques, treball o voluntariat a l’estranger.
• Conferències d’experts sectorials i sortides formatives.
• Centre ubicat al bell mig de Barcelona.
• Modalitat DUAL. Possibilitat de compaginar aula
amb entorn laboral.

TITULACIÓ OFICIAL EN

Tècnic Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics
Formació Professional de Grau Superior reconeguda arreu de la Unió Europea

Sortides professionals
• Podràs treballar com a Subdirector d’allotjaments
d’establiments turístics; Cap de recepció; Encarregats de reserves; Cap de reserves; Coordinador
de qualitat; Governant o supervisor general del
servei de pisos i neteja; Supervisors de secció del
servei de pisos i neteja; Gestor d’allotjament en
residències, hospitals i similars; Gestors d’allotjament en cases rurals; Coordinadors d’esdeveniments; Cap de vendes en establiments d’allotja-

ments turístics; Agent comercials d’establiments
d’allotjaments turístics.
• ACCÉS A LA UNIVERSITAT amb convalidació de
matèries .
• BORSA DE TREBALL pròpia.
• SORTIR A L’ESTRANGER
• Amb un any més pots obtenir la DOBLE TITULACIÓ
en Guia, Informació i Assistències turístiques.

MATÈRIES DEL CICLE
• Estructura del mercat turístic*
• Protocol i relacions públiques*
• Màrqueting turístic*
• Recepció i reserves
• Gestió del departament de pisos
• Direcció d’allotjaments turístics
• Recursos humans en allotjament
• Disseny de productes turístics

• English*
• Segona llengua estrangera, alemany, xinès
o francès*
• Empresa i iniciativa emprenedora*
• Formació i orientació laboral*
• Projecte de gestió d’allotjament turístic
• Formació en centres del treball*
• Comercialització d’esdeveniments**

*Mòduls susceptibles de ser convalidats havent realitzat el CFGS en Guia, Informació i Assistències turístiques.
**Mòdul susceptible de convalidació havent obtingut el CFGS en Guia, Informació i Assistències turístiques
a Centre d’Estudis Prat o a qualsevol altre centre formatiu que imparteixi aquest mòdul.

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS
GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

• Coordinar els serveis propis dels establiments
d’allotjament turístic, disposant les estructures organitzatives òptimes per a la gestió i control dels
seus departaments.
• Detectar oportunitats de negoci i nous mercats, i
aplicar mètodes innovadors des de l’anàlisi de les
alternatives d’inversió i finançament possibles.
• Analitzar el mercat i comercialitzar el producte
base propi de l’allotjament, com també els serveis
i productes complementaris.
• Caracteritzar i aplicar els diferents tipus i sistemes
de reserves relacionant-los amb les seves implicacions econòmiques per gestionar l’ocupació.

• Controlar, supervisar i si s’escau prestar servei en
un departament de pisos.
• Controlar i supervisar i si s’escau prestar servei en
un departament de recepció.
• Organitzar i promocionar esdeveniments al propi
establiment en coordinació amb els diferents departaments implicats.
• Supervisar la correcta atenció als clients, el servei
postvenda i la gestió de queixes i reclamacions.
• Proposar la implantació de sistemes de gestió innovadors emprant les tecnologies de la informació
i la comunicació més adequades en cada escenari.

FUNDACIÓ PRAT
93 215 58 52 | info@ceprat.com | www.ceprat.com
Certificació de qualitat per a l'impartició
de Formació Professional inicial i Formació
Professional per a l'ocupació.

