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Guia, Informació, Assistència turística (LOE)

TITULACIÓ

Tècnic Superior en Guia, informació i assistència turístiques

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

També pots obtenir el 

VIES D’A

FINALITZATS?

AMB TITULACIÓ: s’han d’acreditar al

Superació d’un mòdul 3 experimental

formatiu de grau superior

SENSE TITULACIÓ:  Per accedir a un CFGS s’ha de superar la prova 

convoca anualment. Es requereix tenir 19 anys complerts l’any en què es fa la prova o 18 anys 

per a qui acrediti estar en possessió d’un títol de tècnic/a relacionat amb el cicle de grau 

superior al qual es vol accedir.

SORTIDES PROFE

A diferència d’altres cicles formatius, el CFGS de Guia, infor
l’avantatge de facilitar
facilitarà la teva inserció laboral 
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Guia, Informació, Assistència turística (LOE)

TITULACIÓ: QUIN TÍTOL OBTINDRÀS?

Tècnic Superior en Guia, informació i assistència turístiques

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

També pots obtenir el 

VIES D’ACCÉS IESTUDIS PREVIS

FINALITZATS? 

AMB TITULACIÓ: s’han d’acreditar al

Superació d’un mòdul 3 experimental

formatiu de grau superior

SENSE TITULACIÓ:  Per accedir a un CFGS s’ha de superar la prova 

convoca anualment. Es requereix tenir 19 anys complerts l’any en què es fa la prova o 18 anys 

per a qui acrediti estar en possessió d’un títol de tècnic/a relacionat amb el cicle de grau 

superior al qual es vol accedir.

SORTIDES PROFE

A diferència d’altres cicles formatius, el CFGS de Guia, infor
l’avantatge de facilitar
facilitarà la teva inserció laboral 

 
- Informador/a turístic/a
- Cap d’oficina d’informació turística
- Guia 
- Relacions Públiques
- Tècnic
- Encarregat/da de serveis i esdeveniments
- Hoste
- Departaments de publicitat i promoció
- Investigador/a de mercats turístics
- Promotor/a turístic/a i dinamitzador /a de 
- Tècnic/a en planificació turística local
- Tècnic/a d’empresa de consultoria turística
- Hoste
- Hoste
- Assistent

- Responsable de departaments d’un hotel
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Guia, Informació, Assistència turística (LOE)

: QUIN TÍTOL OBTINDRÀS?

Tècnic Superior en Guia, informació i assistència turístiques

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

També pots obtenir el Títol propi en Direcció Hotelera

CCÉS IESTUDIS PREVIS

AMB TITULACIÓ: s’han d’acreditar al

Superació d’un mòdul 3 experimental

formatiu de grau superior i títol universitari.

SENSE TITULACIÓ:  Per accedir a un CFGS s’ha de superar la prova 

convoca anualment. Es requereix tenir 19 anys complerts l’any en què es fa la prova o 18 anys 

per a qui acrediti estar en possessió d’un títol de tècnic/a relacionat amb el cicle de grau 

superior al qual es vol accedir.

SORTIDES PROFESSIONALS

A diferència d’altres cicles formatius, el CFGS de Guia, infor
l’avantatge de facilitar-te un ventall ampli de possibles sortides professionals, la qual cosa 
facilitarà la teva inserció laboral 

Informador/a turístic/a
Cap d’oficina d’informació turística
Guia de turisme (local, acompanyant i en béns d’interès)
Relacions Públiques
Tècnic/a enorganització
Encarregat/da de serveis i esdeveniments
Hoste/essa en organització de fires i esdeveniments 
Departaments de publicitat i promoció
Investigador/a de mercats turístics
Promotor/a turístic/a i dinamitzador /a de 
Tècnic/a en planificació turística local
Tècnic/a d’empresa de consultoria turística
Hoste/essa en mitjans de transport terrestre o marítim
Hoste/essa en terminal (estació, port i aeroport)
Assistent/a de publicitat i 

onsable de departaments d’un hotel
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Guia, Informació, Assistència turística (LOE)

: QUIN TÍTOL OBTINDRÀS?

Tècnic Superior en Guia, informació i assistència turístiques

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Títol propi en Direcció Hotelera

CCÉS IESTUDIS PREVIS PER A 

AMB TITULACIÓ: s’han d’acreditar alguns dels estudis següents: FP2

Superació d’un mòdul 3 experimental, Títol 

i títol universitari.

SENSE TITULACIÓ:  Per accedir a un CFGS s’ha de superar la prova 

convoca anualment. Es requereix tenir 19 anys complerts l’any en què es fa la prova o 18 anys 

per a qui acrediti estar en possessió d’un títol de tècnic/a relacionat amb el cicle de grau 

superior al qual es vol accedir. 

SSIONALS: DE QUÈ TREBALLARÀS?

A diferència d’altres cicles formatius, el CFGS de Guia, infor
te un ventall ampli de possibles sortides professionals, la qual cosa 

facilitarà la teva inserció laboral i la possibilitat d’optar entre diferents sectors i llocs de treball:

Informador/a turístic/a 
Cap d’oficina d’informació turística

(local, acompanyant i en béns d’interès)
Relacions Públiques 

enorganització de fires i esdeveniments
Encarregat/da de serveis i esdeveniments

a en organització de fires i esdeveniments 
Departaments de publicitat i promoció
Investigador/a de mercats turístics
Promotor/a turístic/a i dinamitzador /a de 
Tècnic/a en planificació turística local
Tècnic/a d’empresa de consultoria turística

en mitjans de transport terrestre o marítim
a en terminal (estació, port i aeroport)

de publicitat i promoció

onsable de departaments d’un hotel
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Guia, Informació, Assistència turística (LOE)

: QUIN TÍTOL OBTINDRÀS? 

Tècnic Superior en Guia, informació i assistència turístiques

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

Títol propi en Direcció Hotelera

A L’ADMISSIÓ

guns dels estudis següents: FP2

Títol de tècnic/a superior per haver superat un cicle 

i títol universitari. 

SENSE TITULACIÓ:  Per accedir a un CFGS s’ha de superar la prova 

convoca anualment. Es requereix tenir 19 anys complerts l’any en què es fa la prova o 18 anys 

per a qui acrediti estar en possessió d’un títol de tècnic/a relacionat amb el cicle de grau 

DE QUÈ TREBALLARÀS?

A diferència d’altres cicles formatius, el CFGS de Guia, infor
te un ventall ampli de possibles sortides professionals, la qual cosa 

i la possibilitat d’optar entre diferents sectors i llocs de treball:

Cap d’oficina d’informació turística 
(local, acompanyant i en béns d’interès)

de fires i esdeveniments
Encarregat/da de serveis i esdeveniments

a en organització de fires i esdeveniments 
Departaments de publicitat i promoció 
Investigador/a de mercats turístics 
Promotor/a turístic/a i dinamitzador /a de 
Tècnic/a en planificació turística local 
Tècnic/a d’empresa de consultoria turística

en mitjans de transport terrestre o marítim
a en terminal (estació, port i aeroport)

promoció 

onsable de departaments d’un hotel

 

Guia, Informació, Assistència turística (LOE) 

Tècnic Superior en Guia, informació i assistència turístiques , títol atorgat pel Departament 

Títol propi en Direcció Hotelera de l’Escola de Turisme Bettatur. 

L’ADMISSIÓ:QUINS ESTUDIS HAS DE TENIR 

guns dels estudis següents: FP2

de tècnic/a superior per haver superat un cicle 

SENSE TITULACIÓ:  Per accedir a un CFGS s’ha de superar la prova 

convoca anualment. Es requereix tenir 19 anys complerts l’any en què es fa la prova o 18 anys 

per a qui acrediti estar en possessió d’un títol de tècnic/a relacionat amb el cicle de grau 

DE QUÈ TREBALLARÀS? 

A diferència d’altres cicles formatius, el CFGS de Guia, informador i assistència turística té
te un ventall ampli de possibles sortides professionals, la qual cosa 

i la possibilitat d’optar entre diferents sectors i llocs de treball:

(local, acompanyant i en béns d’interès)

de fires i esdeveniments 
Encarregat/da de serveis i esdeveniments 

a en organització de fires i esdeveniments  

Promotor/a turístic/a i dinamitzador /a de nuclis i destinacions turístiques

Tècnic/a d’empresa de consultoria turística 
en mitjans de transport terrestre o marítim

a en terminal (estació, port i aeroport) 

onsable de departaments d’un hotel 

CFGS GUIA, INFORMACIÓ, 
ASSISTÈNCIA TURÍSTICA

(2000 h) 2 cursos acadèmics
GRAU SUPERIOR 

GUIA PER ALS ALUMNES
Curs 2012

 

, títol atorgat pel Departament 

de l’Escola de Turisme Bettatur. 

:QUINS ESTUDIS HAS DE TENIR 

guns dels estudis següents: FP2, 

de tècnic/a superior per haver superat un cicle 

SENSE TITULACIÓ:  Per accedir a un CFGS s’ha de superar la prova d’accés a CFGS que es 

convoca anualment. Es requereix tenir 19 anys complerts l’any en què es fa la prova o 18 anys 

per a qui acrediti estar en possessió d’un títol de tècnic/a relacionat amb el cicle de grau 

mador i assistència turística té
te un ventall ampli de possibles sortides professionals, la qual cosa 

i la possibilitat d’optar entre diferents sectors i llocs de treball:

(local, acompanyant i en béns d’interès) 

 

destinacions turístiques

en mitjans de transport terrestre o marítim 

 
CFGS GUIA, INFORMACIÓ, 

ASSISTÈNCIA TURÍSTICA
(2000 h) 2 cursos acadèmics

GRAU SUPERIOR 

GUIA PER ALS ALUMNES
Curs 2012-2013

, títol atorgat pel Departament 

de l’Escola de Turisme Bettatur.  

:QUINS ESTUDIS HAS DE TENIR 

, COU, Batxillerat

de tècnic/a superior per haver superat un cicle 

d’accés a CFGS que es 

convoca anualment. Es requereix tenir 19 anys complerts l’any en què es fa la prova o 18 anys 

per a qui acrediti estar en possessió d’un títol de tècnic/a relacionat amb el cicle de grau 

mador i assistència turística té
te un ventall ampli de possibles sortides professionals, la qual cosa 

i la possibilitat d’optar entre diferents sectors i llocs de treball:

destinacions turístiques 

CFGS GUIA, INFORMACIÓ, 
ASSISTÈNCIA TURÍSTICA 

(2000 h) 2 cursos acadèmics 
GRAU SUPERIOR  

GUIA PER ALS ALUMNES 
2013 

, títol atorgat pel Departament 

:QUINS ESTUDIS HAS DE TENIR 

Batxillerat, 

de tècnic/a superior per haver superat un cicle 

d’accés a CFGS que es 

convoca anualment. Es requereix tenir 19 anys complerts l’any en què es fa la prova o 18 anys 

per a qui acrediti estar en possessió d’un títol de tècnic/a relacionat amb el cicle de grau 

mador i assistència turística té 
te un ventall ampli de possibles sortides professionals, la qual cosa 

i la possibilitat d’optar entre diferents sectors i llocs de treball: 
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EMPRESES

FUNCIONS

La persona que aconsegueix aquesta titulació e

i preparació de productes i/o serveis turístics, d’atenció al 

serveis turístics, creant productes turísti

gestionant 

Amb el títol propi en Direcció Hotelera també podràs desenvolupar tasques de gestió en

empreses d’allotjament.

ESTRUCTURA DEL CURS

2 cursos acadèmics

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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EMPRESES: ON TREBALLARÀS?

- Empreses de guia i assistència turística
- Agències de viatges
- Empreses majoristes i altres empreses o entitats mediadores  i comercialitzadores 

de serveis turístics i de viatges
- Entitats de 
- Empreses de consultoria
- Empreses majoristes
- Entitats d’informació i promoció turístiques 

- Empreses organitzadores de fires i esdeveniments

- Centres de convencions i Palaus de Congressos
- Terminals de ports i aeroports
- Empreses d’allotjament turístic

 

FUNCIONS: QUINA TASCA REALITZARÀS ?

La persona que aconsegueix aquesta titulació e

i preparació de productes i/o serveis turístics, d’atenció al 

serveis turístics, creant productes turísti

gestionant serveis d’informació turística. 

Amb el títol propi en Direcció Hotelera també podràs desenvolupar tasques de gestió en

empreses d’allotjament.

ESTRUCTURA DEL CURS

2 cursos acadèmics

 Estructura del mercat turístic
 Protocol i relacions públiques
 Màrqueting turístic
 Destinacions turístiques
 Recursos turístics
 Serveis d'informació turística
 Processos de guia i assistència turística
 Disseny de productes turístics
 Anglès 
 Segona llengua estrangera
 Projecte de guia, informació i assistència turísti
 Formació i orientació laboral
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: ON TREBALLARÀS?

Empreses de guia i assistència turística
ncies de viatges

Empreses majoristes i altres empreses o entitats mediadores  i comercialitzadores 
de serveis turístics i de viatges
Entitats de planificació turística
Empreses de consultoria
Empreses majoristes
Entitats d’informació i promoció turístiques 
Empreses organitzadores de fires i esdeveniments
Centres de convencions i Palaus de Congressos
Terminals de ports i aeroports
Empreses d’allotjament turístic

: QUINA TASCA REALITZARÀS ?

La persona que aconsegueix aquesta titulació e

i preparació de productes i/o serveis turístics, d’atenció al 

serveis turístics, creant productes turísti

serveis d’informació turística. 

Amb el títol propi en Direcció Hotelera també podràs desenvolupar tasques de gestió en

empreses d’allotjament. 

ESTRUCTURA DEL CURS I HORARI:

2 cursos acadèmics (2.000 h) 

Estructura del mercat turístic
Protocol i relacions públiques
Màrqueting turístic 

acions turístiques
Recursos turístics 

d'informació turística
os de guia i assistència turística

Disseny de productes turístics

Segona llengua estrangera
Projecte de guia, informació i assistència turísti
Formació i orientació laboral
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: ON TREBALLARÀS? 

Empreses de guia i assistència turística
ncies de viatges 

Empreses majoristes i altres empreses o entitats mediadores  i comercialitzadores 
de serveis turístics i de viatges

planificació turística
Empreses de consultoria 
Empreses majoristes 
Entitats d’informació i promoció turístiques 
Empreses organitzadores de fires i esdeveniments
Centres de convencions i Palaus de Congressos
Terminals de ports i aeroports
Empreses d’allotjament turístic

: QUINA TASCA REALITZARÀS ?

La persona que aconsegueix aquesta titulació e

i preparació de productes i/o serveis turístics, d’atenció al 

serveis turístics, creant productes turísti

serveis d’informació turística. 

Amb el títol propi en Direcció Hotelera també podràs desenvolupar tasques de gestió en

I HORARI:QUÈ ESTUDIARÀS

 

Estructura del mercat turístic 
Protocol i relacions públiques 

acions turístiques 

d'informació turística 
os de guia i assistència turística

Disseny de productes turístics 

Segona llengua estrangera 
Projecte de guia, informació i assistència turísti
Formació i orientació laboral (FOL)
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Empreses de guia i assistència turística 

Empreses majoristes i altres empreses o entitats mediadores  i comercialitzadores 
de serveis turístics i de viatges 

planificació turística 

Entitats d’informació i promoció turístiques 
Empreses organitzadores de fires i esdeveniments
Centres de convencions i Palaus de Congressos
Terminals de ports i aeroports i altres mitjans de tran
Empreses d’allotjament turístic 

: QUINA TASCA REALITZARÀS ? 

La persona que aconsegueix aquesta titulació exerceix fonamentalment les funcions de disseny 

i preparació de productes i/o serveis turístics, d’atenció al 

serveis turístics, creant productes turístics de base territorial, assistint i guiant grups i 

serveis d’informació turística.  

Amb el títol propi en Direcció Hotelera també podràs desenvolupar tasques de gestió en

QUÈ ESTUDIARÀS

os de guia i assistència turística 

Projecte de guia, informació i assistència turísti
(FOL) 

 

Empreses majoristes i altres empreses o entitats mediadores  i comercialitzadores 

Entitats d’informació i promoció turístiques  
Empreses organitzadores de fires i esdeveniments 
Centres de convencions i Palaus de Congressos 

i altres mitjans de tran

xerceix fonamentalment les funcions de disseny 

i preparació de productes i/o serveis turístics, d’atenció al client i de comercialització de 

cs de base territorial, assistint i guiant grups i 

Amb el títol propi en Direcció Hotelera també podràs desenvolupar tasques de gestió en

QUÈ ESTUDIARÀS I EN QUIN HORARI

Projecte de guia, informació i assistència turística 

CFGS GUIA, INFORMACIÓ, 
ASSISTÈNCIA TURÍSTICA

(2000 h) 2 cursos acadèmics
GRAU SUPERIOR 

GUIA PER ALS ALUMNES
Curs 2012

Empreses majoristes i altres empreses o entitats mediadores  i comercialitzadores 

sport 

xerceix fonamentalment les funcions de disseny 

client i de comercialització de 

cs de base territorial, assistint i guiant grups i 

Amb el títol propi en Direcció Hotelera també podràs desenvolupar tasques de gestió en

I EN QUIN HORARI

 
CFGS GUIA, INFORMACIÓ, 

ASSISTÈNCIA TURÍSTICA
(2000 h) 2 cursos acadèmics

GRAU SUPERIOR 

GUIA PER ALS ALUMNES
Curs 2012-2013

Empreses majoristes i altres empreses o entitats mediadores  i comercialitzadores 

xerceix fonamentalment les funcions de disseny 

client i de comercialització de 

cs de base territorial, assistint i guiant grups i 

Amb el títol propi en Direcció Hotelera també podràs desenvolupar tasques de gestió en

I EN QUIN HORARI? 

CFGS GUIA, INFORMACIÓ, 
ASSISTÈNCIA TURÍSTICA 

(2000 h) 2 cursos acadèmics 
GRAU SUPERIOR  

GUIA PER ALS ALUMNES 
2013 

Empreses majoristes i altres empreses o entitats mediadores  i comercialitzadores 

xerceix fonamentalment les funcions de disseny 

client i de comercialització de 

cs de base territorial, assistint i guiant grups i 

Amb el títol propi en Direcció Hotelera també podràs desenvolupar tasques de gestió en 
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- 
- 

Títol propi complementari:
món de la gestió d’allotjaments turístics: departaments d’hotels, gestió de reserves, gestió de 
recursos humans, etc.

Horaris:

per als alumn

semipresencial.

ELS TEUS ESTUDIS SÓN LA BASE FONAMENTAL DEL TEU FUT

LA NOSTRA ESCOLA, LA TEVA ESCOLA

L’Escola 

formant prof

Turisme Bettatur, adscrita a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, 

que va iniciar

Aquests 25 anys d'experiència

reconegut pel sector empresarial turístic de la nostra província. En aquests anys són més de 

1000 alumnes els que 

El centre disposa de

- 
- 
- 
- 

- 
- 

AVANTATGES D’EST

� SERVEI DE TUTORITZACIÓ CONSTANT DE L’ALUMNE: 
tutorització
centre.

� SERVEI D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL: 
que oferirà a cada alumne
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 Empresa i iniciativa emprenedora
 Formació en centres de treball

Títol propi complementari:
món de la gestió d’allotjaments turístics: departaments d’hotels, gestió de reserves, gestió de 
recursos humans, etc.

Horaris: matins entre les

per als alumnes que acreditin raons laborals, 

semipresencial. 

ELS TEUS ESTUDIS SÓN LA BASE FONAMENTAL DEL TEU FUT

LA NOSTRA ESCOLA, LA TEVA ESCOLA

L’Escola Bettatur és un centre 

formant professionals del sector turístic de caràcter 

Turisme Bettatur, adscrita a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, 

que va iniciar la 

Aquests 25 anys d'experiència

reconegut pel sector empresarial turístic de la nostra província. En aquests anys són més de 

1000 alumnes els que 

El centre disposa de

 Aules equipades

 Àrea de descans i cafeteria

 Biblioteca

 Aula Virtual pròpia

l’avaluació semipresencial.

 Borsa de Treball

 Col·laboració amb les empreses turístiques més representatives

una bona tar

AVANTATGES D’EST

SERVEI DE TUTORITZACIÓ CONSTANT DE L’ALUMNE: 
tutoritzacióindividualitzada 
centre. 
SERVEI D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL: 
que oferirà a cada alumne
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Empresa i iniciativa emprenedora
ció en centres de treball

Títol propi complementari: Cada curs cursaràs les assignatures complementàries vinculades al 
món de la gestió d’allotjaments turístics: departaments d’hotels, gestió de reserves, gestió de 
recursos humans, etc. 

matins entre les 8 i les

es que acreditin raons laborals, 

ELS TEUS ESTUDIS SÓN LA BASE FONAMENTAL DEL TEU FUT

LA NOSTRA ESCOLA, LA TEVA ESCOLA

Bettatur és un centre 

essionals del sector turístic de caràcter 

Turisme Bettatur, adscrita a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, 

la impartició d’

Aquests 25 anys d'experiència

reconegut pel sector empresarial turístic de la nostra província. En aquests anys són més de 

1000 alumnes els que han passat 

El centre disposa dels serveis i instal·lacions

Aules equipades: projector, ordinadors, multimèdia, 

Àrea de descans i cafeteria

Bibliotecaamb servei de préstec 

ula Virtual pròpia: per a complementar les classes presencials i com a eina per a 

l’avaluació semipresencial.

Borsa de Treball: t’ajudem a trobar feina durant i al final dels teus estudis

Col·laboració amb les empreses turístiques més representatives

una bona targeta de presentació en les empreses del sector

AVANTATGES D’ESTUDIAR A BETTATUR: QUÈ ÉS EL QUE ENS FA

SERVEI DE TUTORITZACIÓ CONSTANT DE L’ALUMNE: 
individualitzada 

SERVEI D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL: 
que oferirà a cada alumne

Via Imperi Romà, 11 Tarragona  977 25 25 35 
www.bettatur.com

Empresa i iniciativa emprenedora
ció en centres de treball (FCT)

Cada curs cursaràs les assignatures complementàries vinculades al 
món de la gestió d’allotjaments turístics: departaments d’hotels, gestió de reserves, gestió de 

i les 15 h (modalitat presencial). Oferim també flexibilitat d’horaris

es que acreditin raons laborals, 

ELS TEUS ESTUDIS SÓN LA BASE FONAMENTAL DEL TEU FUT

ELIGEIX BÉ LA TEVA ESCOLA!!!!

LA NOSTRA ESCOLA, LA TEVA ESCOLA

Bettatur és un centre de formació 

essionals del sector turístic de caràcter 

Turisme Bettatur, adscrita a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, 

impartició d’estudis universitaris de Turisme a la

Aquests 25 anys d'experiència ens han permès 

reconegut pel sector empresarial turístic de la nostra província. En aquests anys són més de 

han passat per les nostres aul

ls serveis i instal·lacions

: projector, ordinadors, multimèdia, 

Àrea de descans i cafeteria: possibilitat de quedar

amb servei de préstec  

: per a complementar les classes presencials i com a eina per a 

l’avaluació semipresencial. 

: t’ajudem a trobar feina durant i al final dels teus estudis

Col·laboració amb les empreses turístiques més representatives

de presentació en les empreses del sector

UDIAR A BETTATUR: QUÈ ÉS EL QUE ENS FA

SERVEI DE TUTORITZACIÓ CONSTANT DE L’ALUMNE: 
individualitzada permanent per part del 

SERVEI D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL: 
que oferirà a cada alumne informació i 

Via Imperi Romà, 11 Tarragona  977 25 25 35 
www.bettatur.com 

Empresa i iniciativa emprenedora 
(FCT) 

Cada curs cursaràs les assignatures complementàries vinculades al 
món de la gestió d’allotjaments turístics: departaments d’hotels, gestió de reserves, gestió de 

(modalitat presencial). Oferim també flexibilitat d’horaris

es que acreditin raons laborals, ja que es podran acollir 

ELS TEUS ESTUDIS SÓN LA BASE FONAMENTAL DEL TEU FUT

ELIGEIX BÉ LA TEVA ESCOLA!!!!

LA NOSTRA ESCOLA, LA TEVA ESCOLA: VINE A ESTUDIAR A BETTATUR!!!

de formació privat que

essionals del sector turístic de caràcter 

Turisme Bettatur, adscrita a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, 

estudis universitaris de Turisme a la

han permès impartir formació que té

reconegut pel sector empresarial turístic de la nostra província. En aquests anys són més de 

per les nostres aules

ls serveis i instal·lacionssegüents:

: projector, ordinadors, multimèdia, 

: possibilitat de quedar

 

: per a complementar les classes presencials i com a eina per a 

: t’ajudem a trobar feina durant i al final dels teus estudis

Col·laboració amb les empreses turístiques més representatives

de presentació en les empreses del sector

UDIAR A BETTATUR: QUÈ ÉS EL QUE ENS FA

SERVEI DE TUTORITZACIÓ CONSTANT DE L’ALUMNE: 
permanent per part del 

SERVEI D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL: 
informació i assessorament personal en diferents àmbits

 

Cada curs cursaràs les assignatures complementàries vinculades al 
món de la gestió d’allotjaments turístics: departaments d’hotels, gestió de reserves, gestió de 

(modalitat presencial). Oferim també flexibilitat d’horaris

es podran acollir 

ELS TEUS ESTUDIS SÓN LA BASE FONAMENTAL DEL TEU FUT

ELIGEIX BÉ LA TEVA ESCOLA!!!! 

VINE A ESTUDIAR A BETTATUR!!!

privat que va iniciar la seva activitat l’any 1987

essionals del sector turístic de caràcter universitari. Així, l'Escola Universitària de 

Turisme Bettatur, adscrita a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, 

estudis universitaris de Turisme a la

impartir formació que té

reconegut pel sector empresarial turístic de la nostra província. En aquests anys són més de 

es. 

: 

: projector, ordinadors, multimèdia, Internet, programari informàtic

: possibilitat de quedar-se a dinar a l’escola

: per a complementar les classes presencials i com a eina per a 

: t’ajudem a trobar feina durant i al final dels teus estudis

Col·laboració amb les empreses turístiques més representatives

de presentació en les empreses del sector

UDIAR A BETTATUR: QUÈ ÉS EL QUE ENS FA

SERVEI DE TUTORITZACIÓ CONSTANT DE L’ALUMNE: 
permanent per part del professor

SERVEI D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL: suport per part d’un professor tutor 
assessorament personal en diferents àmbits

CFGS GUIA, INFORMACIÓ, 
ASSISTÈNCIA TURÍSTICA

(2000 h) 2 cursos acadèmics
GRAU SUPERIOR 

GUIA PER ALS ALUMNES
Curs 2012

Cada curs cursaràs les assignatures complementàries vinculades al 
món de la gestió d’allotjaments turístics: departaments d’hotels, gestió de reserves, gestió de 

(modalitat presencial). Oferim també flexibilitat d’horaris

es podran acollir a l’opció de la impartició

ELS TEUS ESTUDIS SÓN LA BASE FONAMENTAL DEL TEU FUTUR PROFESSIONAL, 

 

VINE A ESTUDIAR A BETTATUR!!!

va iniciar la seva activitat l’any 1987

universitari. Així, l'Escola Universitària de 

Turisme Bettatur, adscrita a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, va ser

estudis universitaris de Turisme a la província de Tarragona. 

impartir formació que té 

reconegut pel sector empresarial turístic de la nostra província. En aquests anys són més de 

Internet, programari informàtic

se a dinar a l’escola

: per a complementar les classes presencials i com a eina per a 

: t’ajudem a trobar feina durant i al final dels teus estudis

Col·laboració amb les empreses turístiques més representatives: amb 

de presentació en les empreses del sector 

UDIAR A BETTATUR: QUÈ ÉS EL QUE ENS FA DIFERENT

SERVEI DE TUTORITZACIÓ CONSTANT DE L’ALUMNE: 
professorat i de l’equip directiu del 

suport per part d’un professor tutor 
assessorament personal en diferents àmbits

 
CFGS GUIA, INFORMACIÓ, 

ASSISTÈNCIA TURÍSTICA
(2000 h) 2 cursos acadèmics

GRAU SUPERIOR 

GUIA PER ALS ALUMNES
Curs 2012-2013

Cada curs cursaràs les assignatures complementàries vinculades al 
món de la gestió d’allotjaments turístics: departaments d’hotels, gestió de reserves, gestió de 

(modalitat presencial). Oferim també flexibilitat d’horaris

a l’opció de la impartició

UR PROFESSIONAL, 

VINE A ESTUDIAR A BETTATUR!!! 

va iniciar la seva activitat l’any 1987

universitari. Així, l'Escola Universitària de 

va ser la primera Escola 

província de Tarragona. 

impartir formació que té un gran prestigi 

reconegut pel sector empresarial turístic de la nostra província. En aquests anys són més de 

Internet, programari informàtic

se a dinar a l’escola 

: per a complementar les classes presencials i com a eina per a 

: t’ajudem a trobar feina durant i al final dels teus estudis 

: amb nosaltres tens 

DIFERENTS? 

SERVEI DE TUTORITZACIÓ CONSTANT DE L’ALUMNE: seguiment i 
at i de l’equip directiu del 

suport per part d’un professor tutor 
assessorament personal en diferents àmbits: 

CFGS GUIA, INFORMACIÓ, 
ASSISTÈNCIA TURÍSTICA 

(2000 h) 2 cursos acadèmics 
GRAU SUPERIOR  

GUIA PER ALS ALUMNES 
2013 

Cada curs cursaràs les assignatures complementàries vinculades al 
món de la gestió d’allotjaments turístics: departaments d’hotels, gestió de reserves, gestió de 

(modalitat presencial). Oferim també flexibilitat d’horaris 

a l’opció de la impartició 

UR PROFESSIONAL, 

va iniciar la seva activitat l’any 1987 

universitari. Així, l'Escola Universitària de 

la primera Escola 

província de Tarragona. 

un gran prestigi 

reconegut pel sector empresarial turístic de la nostra província. En aquests anys són més de 

Internet, programari informàtic... 

: per a complementar les classes presencials i com a eina per a 

nosaltres tens 

seguiment i 
at i de l’equip directiu del 

suport per part d’un professor tutor 
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Els nostres alumnes ho són tota la vida i el nostre compromís de servei amb ells, també: els 
ajudem mentre estudien amb nosaltres i els seguim ajudant quan ja estan al m
laboral amb recursos com
treball.

� SERVEI D’INFORMACIÓ ALS PARES
Els pares poden sol·licitar un
conèixer l’
d’interès.

Per tot això...

� BETTATUR ÉS UNA OPCIÓ

�

�

�

�

�
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o Informació en matèria de continuació d’estud
l’assessorem perquè pugui seguir formant

o Assessorament laboral 
interessos de l’alumne, el seu perfil, els seus punts forts, etc.

o Orientació
l’estranger.

Els nostres alumnes ho són tota la vida i el nostre compromís de servei amb ells, també: els 
ajudem mentre estudien amb nosaltres i els seguim ajudant quan ja estan al m
laboral amb recursos com
treball. 

SERVEI D’INFORMACIÓ ALS PARES
Els pares poden sol·licitar un
conèixer l’evolució acadèmica
d’interès. 

Per tot això... 

BETTATUR ÉS UNA OPCIÓ

� QUALITAT DOCENT
matèria i col·laboradors docents que porten molts anys treballant al sector turístic.

� QUALITAT DE SERVEI
model ha de transmetre
les classes amb professorat su

� MODEL DE FORMACIÓ INTEGRAL
complementàries que et convertiran 
feina, treball en equip,

� PROJECTE DE FORMACIÓ PROPI
continguts obligatoris,

o Possibilitat d’aprendre un tercer idioma
o Et formarem en tècniques d’expressió perquè disposis de tots els recursos 

d’oratòria per parlar i expressar
o T’ajudem a preparar l’examen per obtenir el carnet de g

Generalitat
o Podràs 
o Possibilitat d’estudiar parts d’algunes assignatures en anglès

� TÍTOL PROPI COMPLEMENTARI DE DIRECCIÓ HOTELERA
assignatures complementàries 
Bettatur que t’obirà les portes al món de les empreses d’allotjament turístic.

Via Imperi Romà, 11 Tarragona  977 25 25 35 
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Informació en matèria de continuació d’estud
assessorem perquè pugui seguir formant

Assessorament laboral 
interessos de l’alumne, el seu perfil, els seus punts forts, etc.
Orientació i assessorament per continuar estudis, aprendre idiomes o treballar a 
l’estranger. 

Els nostres alumnes ho són tota la vida i el nostre compromís de servei amb ells, també: els 
ajudem mentre estudien amb nosaltres i els seguim ajudant quan ja estan al m
laboral amb recursos com

SERVEI D’INFORMACIÓ ALS PARES
Els pares poden sol·licitar un

evolució acadèmica

BETTATUR ÉS UNA OPCIÓ

QUALITAT DOCENT: e
i col·laboradors docents que porten molts anys treballant al sector turístic.

QUALITAT DE SERVEI
model ha de transmetre
les classes amb professorat su
MODEL DE FORMACIÓ INTEGRAL
complementàries que et convertiran 
feina, treball en equip,
PROJECTE DE FORMACIÓ PROPI
continguts obligatoris,

Possibilitat d’aprendre un tercer idioma
Et formarem en tècniques d’expressió perquè disposis de tots els recursos 
d’oratòria per parlar i expressar
T’ajudem a preparar l’examen per obtenir el carnet de g
Generalitat 
Podràs realitzar
Possibilitat d’estudiar parts d’algunes assignatures en anglès

TÍTOL PROPI COMPLEMENTARI DE DIRECCIÓ HOTELERA
assignatures complementàries 
Bettatur que t’obirà les portes al món de les empreses d’allotjament turístic.

Via Imperi Romà, 11 Tarragona  977 25 25 35 
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Informació en matèria de continuació d’estud
assessorem perquè pugui seguir formant

Assessorament laboral sobre
interessos de l’alumne, el seu perfil, els seus punts forts, etc.

i assessorament per continuar estudis, aprendre idiomes o treballar a 

Els nostres alumnes ho són tota la vida i el nostre compromís de servei amb ells, també: els 
ajudem mentre estudien amb nosaltres i els seguim ajudant quan ja estan al m
laboral amb recursos com l’orientació per seguir estudiant, l’orientació laboral i la borsa de 

SERVEI D’INFORMACIÓ ALS PARES SOBRE L’EVOLUCIÓ ACADÈMICA DE CADA ALUMNE
Els pares poden sol·licitar una entrevista amb els tutors i l’equip directiu

evolució acadèmica del seu fill

BETTATUR ÉS UNA OPCIÓ DE QUALITAT

: el nostreequip docent està format per 
i col·laboradors docents que porten molts anys treballant al sector turístic.

QUALITAT DE SERVEI: volem formar professionals responsables, pe
model ha de transmetre responsab
les classes amb professorat substitut en cas de malaltia, 
MODEL DE FORMACIÓ INTEGRAL
complementàries que et convertiran 
feina, treball en equip, tecnologia, gestió del temps.
PROJECTE DE FORMACIÓ PROPI
continguts obligatoris, pots aprofitar aquests dos anys per

Possibilitat d’aprendre un tercer idioma
Et formarem en tècniques d’expressió perquè disposis de tots els recursos 
d’oratòria per parlar i expressar
T’ajudem a preparar l’examen per obtenir el carnet de g

realitzar pràctiques tutoritzades en les millors empreses
Possibilitat d’estudiar parts d’algunes assignatures en anglès

TÍTOL PROPI COMPLEMENTARI DE DIRECCIÓ HOTELERA
assignatures complementàries cada curs i obtenir el títol propi de l’Escola de Turisme 
Bettatur que t’obirà les portes al món de les empreses d’allotjament turístic.
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Informació en matèria de continuació d’estud
assessorem perquè pugui seguir formant

sobre sortides professionals
interessos de l’alumne, el seu perfil, els seus punts forts, etc.

i assessorament per continuar estudis, aprendre idiomes o treballar a 

Els nostres alumnes ho són tota la vida i el nostre compromís de servei amb ells, també: els 
ajudem mentre estudien amb nosaltres i els seguim ajudant quan ja estan al m

l’orientació per seguir estudiant, l’orientació laboral i la borsa de 

 SOBRE L’EVOLUCIÓ ACADÈMICA DE CADA ALUMNE
a entrevista amb els tutors i l’equip directiu
del seu fill o filla, així com 

QUALITAT COM A CENTRE DE FORMACIÓ PRIVADA

l nostreequip docent està format per 
i col·laboradors docents que porten molts anys treballant al sector turístic.

: volem formar professionals responsables, pe
ponsabilitat, i per aconseguir

stitut en cas de malaltia, 
MODEL DE FORMACIÓ INTEGRAL: Amb nosaltres podràs desenvolupar habilitats 
complementàries que et convertiran en un professional integral: disciplina i ordre a la 

tecnologia, gestió del temps.
PROJECTE DE FORMACIÓ PROPI: Amb nosaltres, a banda de les assignatures i 

pots aprofitar aquests dos anys per
Possibilitat d’aprendre un tercer idioma
Et formarem en tècniques d’expressió perquè disposis de tots els recursos 
d’oratòria per parlar i expressar-te correctament 
T’ajudem a preparar l’examen per obtenir el carnet de g

ràctiques tutoritzades en les millors empreses
Possibilitat d’estudiar parts d’algunes assignatures en anglès

TÍTOL PROPI COMPLEMENTARI DE DIRECCIÓ HOTELERA
cada curs i obtenir el títol propi de l’Escola de Turisme 

Bettatur que t’obirà les portes al món de les empreses d’allotjament turístic.

 

Informació en matèria de continuació d’estudis: si l’alumne vol, li informem i 
assessorem perquè pugui seguir formant-se a nivell universitari.

sortides professionals
interessos de l’alumne, el seu perfil, els seus punts forts, etc.

i assessorament per continuar estudis, aprendre idiomes o treballar a 

Els nostres alumnes ho són tota la vida i el nostre compromís de servei amb ells, també: els 
ajudem mentre estudien amb nosaltres i els seguim ajudant quan ja estan al m

l’orientació per seguir estudiant, l’orientació laboral i la borsa de 

SOBRE L’EVOLUCIÓ ACADÈMICA DE CADA ALUMNE
a entrevista amb els tutors i l’equip directiu

o filla, així com per comunicar informació o dades 

COM A CENTRE DE FORMACIÓ PRIVADA

l nostreequip docent està format per 
i col·laboradors docents que porten molts anys treballant al sector turístic.

: volem formar professionals responsables, pe
, i per aconseguir

stitut en cas de malaltia, continu
: Amb nosaltres podràs desenvolupar habilitats 

en un professional integral: disciplina i ordre a la 
tecnologia, gestió del temps...  

: Amb nosaltres, a banda de les assignatures i 
pots aprofitar aquests dos anys per

Possibilitat d’aprendre un tercer idioma 
Et formarem en tècniques d’expressió perquè disposis de tots els recursos 

correctament 
T’ajudem a preparar l’examen per obtenir el carnet de g

ràctiques tutoritzades en les millors empreses
Possibilitat d’estudiar parts d’algunes assignatures en anglès

TÍTOL PROPI COMPLEMENTARI DE DIRECCIÓ HOTELERA
cada curs i obtenir el títol propi de l’Escola de Turisme 

Bettatur que t’obirà les portes al món de les empreses d’allotjament turístic.

CFGS GUIA, INFORMACIÓ, 
ASSISTÈNCIA TURÍSTICA

(2000 h) 2 cursos acadèmics
GRAU SUPERIOR 

GUIA PER ALS ALUMNES
Curs 2012

is: si l’alumne vol, li informem i 
se a nivell universitari. 

sortides professionals més adients en funció dels 
interessos de l’alumne, el seu perfil, els seus punts forts, etc. 

i assessorament per continuar estudis, aprendre idiomes o treballar a 

Els nostres alumnes ho són tota la vida i el nostre compromís de servei amb ells, també: els 
ajudem mentre estudien amb nosaltres i els seguim ajudant quan ja estan al m

l’orientació per seguir estudiant, l’orientació laboral i la borsa de 

SOBRE L’EVOLUCIÓ ACADÈMICA DE CADA ALUMNE
a entrevista amb els tutors i l’equip directiu

per comunicar informació o dades 

COM A CENTRE DE FORMACIÓ PRIVADA

l nostreequip docent està format per professor
i col·laboradors docents que porten molts anys treballant al sector turístic.

: volem formar professionals responsables, pe
-ho, garantim la impartició de 

continuïtat de classes, etc
: Amb nosaltres podràs desenvolupar habilitats 

en un professional integral: disciplina i ordre a la 

: Amb nosaltres, a banda de les assignatures i 
pots aprofitar aquests dos anys per aprendre moltes més coses: 

Et formarem en tècniques d’expressió perquè disposis de tots els recursos 
correctament davant un grup 

T’ajudem a preparar l’examen per obtenir el carnet de g

ràctiques tutoritzades en les millors empreses
Possibilitat d’estudiar parts d’algunes assignatures en anglès 

TÍTOL PROPI COMPLEMENTARI DE DIRECCIÓ HOTELERA: Pots cursar diverses 
cada curs i obtenir el títol propi de l’Escola de Turisme 

Bettatur que t’obirà les portes al món de les empreses d’allotjament turístic.

 
CFGS GUIA, INFORMACIÓ, 

ASSISTÈNCIA TURÍSTICA
(2000 h) 2 cursos acadèmics

GRAU SUPERIOR 

GUIA PER ALS ALUMNES
Curs 2012-2013

is: si l’alumne vol, li informem i 
se a nivell universitari. 

més adients en funció dels 

i assessorament per continuar estudis, aprendre idiomes o treballar a 

Els nostres alumnes ho són tota la vida i el nostre compromís de servei amb ells, també: els 
ajudem mentre estudien amb nosaltres i els seguim ajudant quan ja estan al m

l’orientació per seguir estudiant, l’orientació laboral i la borsa de 

SOBRE L’EVOLUCIÓ ACADÈMICA DE CADA ALUMNE
a entrevista amb els tutors i l’equip directiu del centre per 

per comunicar informació o dades 

COM A CENTRE DE FORMACIÓ PRIVADA:  

professors experts en cada
i col·laboradors docents que porten molts anys treballant al sector turístic.

: volem formar professionals responsables, per això el nostre 
ho, garantim la impartició de 

de classes, etc
: Amb nosaltres podràs desenvolupar habilitats 

en un professional integral: disciplina i ordre a la 

: Amb nosaltres, a banda de les assignatures i 
moltes més coses: 

Et formarem en tècniques d’expressió perquè disposis de tots els recursos 
davant un grup  

T’ajudem a preparar l’examen per obtenir el carnet de guia oficial de la 

ràctiques tutoritzades en les millors empreses 
 

: Pots cursar diverses 
cada curs i obtenir el títol propi de l’Escola de Turisme 

Bettatur que t’obirà les portes al món de les empreses d’allotjament turístic. 

CFGS GUIA, INFORMACIÓ, 
ASSISTÈNCIA TURÍSTICA 

(2000 h) 2 cursos acadèmics 
GRAU SUPERIOR  

GUIA PER ALS ALUMNES 
2013 

is: si l’alumne vol, li informem i 

més adients en funció dels 

i assessorament per continuar estudis, aprendre idiomes o treballar a 

Els nostres alumnes ho són tota la vida i el nostre compromís de servei amb ells, també: els 
ajudem mentre estudien amb nosaltres i els seguim ajudant quan ja estan al mercat 

l’orientació per seguir estudiant, l’orientació laboral i la borsa de 

SOBRE L’EVOLUCIÓ ACADÈMICA DE CADA ALUMNE: 
del centre per 

per comunicar informació o dades 

s experts en cada 
i col·laboradors docents que porten molts anys treballant al sector turístic. 

r això el nostre 
ho, garantim la impartició de 

de classes, etc. 
: Amb nosaltres podràs desenvolupar habilitats 

en un professional integral: disciplina i ordre a la 

: Amb nosaltres, a banda de les assignatures i 
moltes més coses:  

Et formarem en tècniques d’expressió perquè disposis de tots els recursos 

uia oficial de la 

: Pots cursar diverses 
cada curs i obtenir el títol propi de l’Escola de Turisme 
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INFORMACIÓ DE PREUS

Oferirem flexibilitat 

pagament dels cursos en sistema de quotes:

- 

- 

- 

FACILITATS ECONÒMIQUES:

- 

- 
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INFORMACIÓ DE PREUS

Oferirem flexibilitat 

pagament dels cursos en sistema de quotes:

 QUOTA HABITUAL: 24 QUOTES DE 225 EUROS/MES (dotze quotes a l’any durant dos 

anys de durada dels estudis)

 

 QUOTA INTENSIVA: 18 QUOTES DE 300 EUROS/MES (nou quotes a l’any, de setembre 

a maig, coincidint amb el curs

 

 FINANÇAMENT BETTATUR = PAGA ELS TEUS ESTUDIS EN 30 QUOTES DE 180 

EUROS/MES 

FACILITATS ECONÒMIQUES:

 Assessorem els nostres alumnes per sol·licitar les beques disponibles percursar 
estudis de CFGS. 

 Per als alumnes assalariats, oferim
tramitar 
perquè el curs 

Via Imperi Romà, 11 Tarragona  977 25 25 35 
bettatur@bettatur.com      www.bettatur.com

INFORMACIÓ DE PREUS 

Oferirem flexibilitat pel que fa a l’aspecte

pagament dels cursos en sistema de quotes:

QUOTA HABITUAL: 24 QUOTES DE 225 EUROS/MES (dotze quotes a l’any durant dos 

anys de durada dels estudis)

QUOTA INTENSIVA: 18 QUOTES DE 300 EUROS/MES (nou quotes a l’any, de setembre 

a maig, coincidint amb el curs

FINANÇAMENT BETTATUR = PAGA ELS TEUS ESTUDIS EN 30 QUOTES DE 180 

EUROS/MES  

FACILITATS ECONÒMIQUES:

Assessorem els nostres alumnes per sol·licitar les beques disponibles percursar 
estudis de CFGS.  

alumnes assalariats, oferim
tramitar la bonifica

el curs pugui resultar més barat o 

Via Imperi Romà, 11 Tarragona  977 25 25 35 
www.bettatur.com

pel que fa a l’aspecte

pagament dels cursos en sistema de quotes:

QUOTA HABITUAL: 24 QUOTES DE 225 EUROS/MES (dotze quotes a l’any durant dos 

anys de durada dels estudis) 

QUOTA INTENSIVA: 18 QUOTES DE 300 EUROS/MES (nou quotes a l’any, de setembre 

a maig, coincidint amb el curs escolar, durant dos anys de durada dels estudis)

FINANÇAMENT BETTATUR = PAGA ELS TEUS ESTUDIS EN 30 QUOTES DE 180 

FACILITATS ECONÒMIQUES: 

Assessorem els nostres alumnes per sol·licitar les beques disponibles percursar 

alumnes assalariats, oferim
bonificació del curs

pugui resultar més barat o 

Via Imperi Romà, 11 Tarragona  977 25 25 35 
www.bettatur.com 

pel que fa a l’aspecte econòmic

pagament dels cursos en sistema de quotes: 

QUOTA HABITUAL: 24 QUOTES DE 225 EUROS/MES (dotze quotes a l’any durant dos 

QUOTA INTENSIVA: 18 QUOTES DE 300 EUROS/MES (nou quotes a l’any, de setembre 

escolar, durant dos anys de durada dels estudis)

FINANÇAMENT BETTATUR = PAGA ELS TEUS ESTUDIS EN 30 QUOTES DE 180 

Assessorem els nostres alumnes per sol·licitar les beques disponibles percursar 

alumnes assalariats, oferim, sense cap cost addicional,

el cursa la Fundació Tripartida de la Seguretat 
pugui resultar més barat o fins i tot gratuït.

 

econòmic. Per això tindràs dues possibilitats de 

QUOTA HABITUAL: 24 QUOTES DE 225 EUROS/MES (dotze quotes a l’any durant dos 

QUOTA INTENSIVA: 18 QUOTES DE 300 EUROS/MES (nou quotes a l’any, de setembre 

escolar, durant dos anys de durada dels estudis)

FINANÇAMENT BETTATUR = PAGA ELS TEUS ESTUDIS EN 30 QUOTES DE 180 

Assessorem els nostres alumnes per sol·licitar les beques disponibles percursar 

sense cap cost addicional,

la Fundació Tripartida de la Seguretat 
fins i tot gratuït.

CFGS GUIA, INFORMACIÓ, 
ASSISTÈNCIA TURÍSTICA

(2000 h) 2 cursos acadèmics
GRAU SUPERIOR 

GUIA PER ALS ALUMNES
Curs 2012

er això tindràs dues possibilitats de 

QUOTA HABITUAL: 24 QUOTES DE 225 EUROS/MES (dotze quotes a l’any durant dos 

QUOTA INTENSIVA: 18 QUOTES DE 300 EUROS/MES (nou quotes a l’any, de setembre 

escolar, durant dos anys de durada dels estudis)

FINANÇAMENT BETTATUR = PAGA ELS TEUS ESTUDIS EN 30 QUOTES DE 180 

Assessorem els nostres alumnes per sol·licitar les beques disponibles percursar 

sense cap cost addicional, la 
la Fundació Tripartida de la Seguretat 

fins i tot gratuït. 

 
CFGS GUIA, INFORMACIÓ, 

ASSISTÈNCIA TURÍSTICA
(2000 h) 2 cursos acadèmics

GRAU SUPERIOR 

GUIA PER ALS ALUMNES
Curs 2012-2013

er això tindràs dues possibilitats de 

QUOTA HABITUAL: 24 QUOTES DE 225 EUROS/MES (dotze quotes a l’any durant dos 

QUOTA INTENSIVA: 18 QUOTES DE 300 EUROS/MES (nou quotes a l’any, de setembre 

escolar, durant dos anys de durada dels estudis) 

FINANÇAMENT BETTATUR = PAGA ELS TEUS ESTUDIS EN 30 QUOTES DE 180 

Assessorem els nostres alumnes per sol·licitar les beques disponibles percursar 

la possibilitat de 
la Fundació Tripartida de la Seguretat Social 

CFGS GUIA, INFORMACIÓ, 
ASSISTÈNCIA TURÍSTICA 

(2000 h) 2 cursos acadèmics 
GRAU SUPERIOR  

GUIA PER ALS ALUMNES 
2013 

er això tindràs dues possibilitats de 

QUOTA HABITUAL: 24 QUOTES DE 225 EUROS/MES (dotze quotes a l’any durant dos 

QUOTA INTENSIVA: 18 QUOTES DE 300 EUROS/MES (nou quotes a l’any, de setembre 

FINANÇAMENT BETTATUR = PAGA ELS TEUS ESTUDIS EN 30 QUOTES DE 180 

Assessorem els nostres alumnes per sol·licitar les beques disponibles percursar 

possibilitat de 
Social 


