
 
 
Si has estudiat un Cicle Formatiu de Tècnic superior, que estiga relacionat amb la branca 
de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques, a la qual pertany el Grau en Turisme de 
la UA, segons el Reial decret 1618/2011 de 16 de desembre, se't podrien reconèixer 
(depenent del títol de FP) un mínim de 30 crèdits, incloent les Pràctiques Externes. 
 
Pots consultar les assignatures que no hauràs de cursar en el Grau en Turisme, segons 
el títol de FP que tingues: 
 
 
 
  

Cicle Formatiu d'Administració i finances (LLOE) 
Assignatura origen Assignatura destine Cod 
Ofimàtica i procés de la informació Informàtica aplicada al turisme 23517 

Procés integral de l'activitat comercial 
Promoció i tècniques de venda 23563 

Comunicació i atenció al client 

Inglés 

Inglés per al turisme I 23514 Inglés tècnic I 

Inglés tècnic II 

Gestió financera 
Gestió financera d'empreses 
turístiques 

23551 

Comptabilitat i fiscalitat Comptabilitat 23523 

Recursos humans i responsabilitat social 
corporativa 

Adreça i planificació de Recursos 
Humans  

23527 

Gestió logística i comercial 
Operacions i processos de producció 23528 

Simulació empresarial 

Formació i orientació laboral Dret del treball 23529 

Formació en centres de treball Pràctiques externes 23598 

 
 
 
 

Cicle Formatiu d'Administració i finances (LOGSE) 

Assignatura origen Assignatura destine Cod 
Aplicacions informàtiques i operacions de teclats Informàtica aplicada al turisme 23517 

Comptabilitat i fiscalitat Comptabilitat 23523 

Recursos humans i responsabilitat social 
corporativa 

Adreça i planificació de Recursos 
Humans 

23527 

Gestió financera Gestió financera d'empreses turístiques 23551 

Recursos humans 

Dret Administratiu 23750 Administració pública 

Auditoria 

Formació en centres de treball Pràctiques externes 23598 

 
 
 
 
 
 



 

Cicle Formatiu d'Agències de viatges i gestió d'esdeveniments 
(LLOE) 
Assignatura origen Assignatura destine Cod 
Estructura del mercat turístic Estructura de mercats 23522 

Protocol i relacions públiques 
Protocol i organització d'esdeveniments en 
turisme 

23662 

Màrqueting turístic Màrqueting turístic 23515 

Inglés 
Inglés tècnic I 
Inglés tècnic II 

Inglés per al Turisme I 23514 

Destinacions turístiques Introducció a la Geografia del Turisme 23513 

Recursos turístics Recursos Territorials Turístics 23516 

Segona llengua estrangera (segons 
cursada) 

Francès per al turisme I 
Alemany per al turisme I 

23518 
23618 

Gestió de productes turístics Gestió de qualitat en turisme 23550 

Venda de serveis turístics Promoció i tècniques de venda 23563 

Adreça d'entitats d'intermediació 
Agències de viatges i intermediació en turisme 23562 

Projecte d'agències de viatges 

Empresa i iniciativa emprenedora 
Estratègies de creixement d'empreses 
turístiques 

23560 

Formació i orientació laboral Dret del treball 23529 

Formació en centres de treball Pràctiques externes 23598 

 
 

Cicle Formatiu d'Animació d'activitats físiques esportives 
Assignatura origen Assignatura destine Cod 
Formació i orientació laboral Dret del treball 23529 

Formació en centres de treball Pràctiques externes 23598 

 
 
 

Cicle Formatiu de Comerç internacional (LLOE) 
Assignatura origen Assignatura destine Cod 
Inglés 

Inglés del turisme I 23514 Inglés tècnic I 

Inglés tècnic II 

Gestió econòmica i financera de l'empresa Gestió financera d'empreses turístiques 23551 

Gestió administrativa del comerç internacional Fonaments de l'economia de l'empresa 23511 

Màrqueting internacional Màrqueting turístic 23515 

Mitjans de pagament internacional 
Comptabilitat 23523 

Finançament internacional 

Sistemes d'informació de mercats 
Estructura de mercats 23522 

Negociació internacional 

Comerç digital internacional 
Recerca de mercats turístics 23530 

Projecte de comerç internacional 

Formació i orientació laboral Dret del treball 23529 

Formació en centres de treball Pràctiques externes 23598 

 
 



Cicle Formatiu de Comerç internacional (LOGSE) 
Assignatura origen Assignatura destine Cod 
Inglés Inglés del turisme I 23514 

Aplicacions informàtiques. Generals Informàtica aplicada al turisme 23517 

Finançament internacional 
Gestió financera d'empreses turístiques 23551 

Gestió administrativa del comerç internacional 

Màrqueting internacional Màrqueting turístic 23515 

Formació i orientació laboral Dret del treball 23529 

Formació en centres de treball Pràctiques externes 23598 

 
 
 

Cicle Formatiu de Desenvolupament de projectes urbanístics i 
operacions topogràfiques 
Assignatura origen Assignatura destine Cod 
Administració, gestió i comercialització en la 
petita empresa 

Fonaments de l'economia de l'empresa 23511 

Formació i orientació laboral Dret del treball 23529 

Formació en centres de treball Pràctiques externes 23598 

 
 

Cicle Formatiu d'Adreça de cuina 
Assignatura origen Assignatura destine Cod 
Inglés 
Inglés tècnic I 
Inglés tècnic II 

Inglés per al turisme I 23514 

Recursos humans i adreça d'equips de 
restauració 

Adreça i planificació de recursos humans en 
turisme 

23527 

Formació i orientació laboral Dret del treball 23529 

Formació en centres de treball Pràctiques externes 23598 

 
 
 

Cicle Formatiu d'Adreça de serveis de restauració (hostaleria i 
turisme) 
Assignatura origen Assignatura destine Cod 
Recursos humans i adreça d'equips en restauració Adreça i planificació de recursos humans 23527 

Gestió administrativa i comercial en restauració Comptabilitat 23523 

Segona llengua estrangera (segons cursada) 
Francès per al  turisme I 
Alemany per al turismoI 

23518 
23618 

Empresa i iniciativa emprenedora Fonaments de l'economia de l'empresa 23511 

Inglés tècnic II Inglés del turisme I 23514 

Formació i orientació laboral Dret del treball 23529 

Formació en centres de treball Pràctiques externes 23598 

 
 
 
 



Cicle Formatiu de Gestió comercial i màrqueting 
Assignatura origen Assignatura destine Cod 
Recerca comercial Recerca de mercats turístics 23530 

Màrqueting en el punt de venda 
Màrqueting turístic 23515 

Gestió de la compra-venda 

Aplicacions informàtiques Informàtica aplicada al turisme 23517 

Llengua estrangera (anglès) Inglés del turisme I 23514 

Formació i orientació laboral Dret del treball 23529 

Formació en centres de treball Pràctiques externes 23598 

 
 
 
 

Cicle Formatiu de Gestió d'allotjament turístic 
Assignatura origen Assignatura destine Cod 
Estructura del mercat turístic Estructura de mercats 23522 

Protocol i relacions públiques 
Protocol i organització d'esdeveniments en turisme 23662 

Comercialització d'esdeveniments 

Màrqueting turístic Màrqueting turístic 23515 

Recursos humans en allotjament Adreça i planificació de recursos humans 23527 

Llengua estrangera: anglès Inglés per al turisme I 23514 

Segona llengua estrangera (segons 
cursat) 

Francès per al turisme I 
Alemany per al turisme I 

23518 
23618 

Adreça d'Allotjaments turístics  
Gestió de pisos  
Recepció i reserves 

Operacions i processos de producció 23528 

Formació i orientació laboral Dret del treball 23529 

Formació en centres de treball Pràctiques externes 23598 

 
 

 

Cicle Formatiu de Guia, informació i assistència turística 

Assignatura origen Assignatura destine Cod 
Estructura del mercat turístic Estructura de mercats 23522 

Protocol i relacions públiques Protocol i organització d'esdeveniments 23662 

Màrqueting turístic Màrqueting turístic 23515 

Inglés 
Inglés tècnic I 
Inglés tècnic II 

Inglés per al turisme I 23514 

Destinacions turístiques Tipologia d'espais turístics 23520 

Recursos turístics Recursos territorials turístics 23516 

Segona llengua estrangera Francès per al turisme I 23518 

Formació i orientació laboral Dret del treball 23529 

Formació en centres de treball Pràctiques externes 23598 

 
 
 
 
 
 



 
 

Cicle Formatiu de Prevenció de riscos professionalés 

Assignatura origen Assignatura destine Cod 
Tecnologies de la informació i la comunicació en 
l'empresa 

Informàtica aplicada al turisme 23516 

Inglés Inglés per al turisme I 23514 

Formació i orientació laboral Dret del treball 23529 

Formació en centres de treball Pràctiques externes 23598 

 
 
 
 

Cicle Formatiu de Secretariat 
Assignatura origen Assignatura destine Cod 

Comunicació i relacions professionals 
Publicitat i relacions públiques en 
turisme 

23554 

Elaboració i presentació de documents i 
informació 

Informàtica aplicada al turisme 23517 

Organització del servei i Treballs de secretariat Comptabilitat 23523 

Gestió de dades Anàlisi de dades23564 23564 

Llengua estrangera (anglès) Inglés per al turisme I 23514 

Elements de dret Regulació jurídic-civil del turisme 23510 

Segona llengua estrangera (francès) Francès per al turisme I 23518 

Formació i orientació laboral Dret del treball 23529 

Formació en centres de treball Pràctiques externes 23598 

 
 
 
 

Cicle Formatiu de Transport i logística 
Assignatura origen Assignatura destine Cod 
Inglés 
Inglés tècnic I 
Inglés tècnic II 

Inglés per al turisme I 23514 

Gestió econòmica i financera de l'empresa Gestió financera d'empreses turístiques 23551 

Formació i orientació laboral Dret del treball 23529 

Formació en centres de treball Pràctiques externes 23598 

 


