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N
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I, II I III (2012-13)
G

rau en A
dm

inistració i D
irecció d´Em

preses
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

Adm
inistrador d´em

preses privades i ens públics
Analista financer
Auditor
Consultoria com

ercial
Consultoria com

ptable
Consultoria d´organització d´em

preses
Creació d´em

preses
D

irector com
ercial

D
irector com

ptable
D

irector de producció
D

irector de recursos hum
ans

D
irector financer

D
ocència i investigació

Servei d´estudis
Cicle M

itjà FP (2 punts)

Adm
inistració i G

estió

G
rau en Biologia
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

Indústries  farm
acèutiques,  cosm

ètiques,  agrícoles,  alim
entació, biotecnologia.

Instal·lacions de tractam
ent de la contam

inació
Serveis a em

preses en àrees de m
edi am

bient, qualitat, prevenció de riscos laborals, auditories, biotecnologia, 
etc.
Treball en gestió m

ediam
biental

Cicle M
itjà FP (2 punts)

Agrària / activitats agràries
Energia i aigua
Indústries alim

entàries
M

aritim
opesquera / activitats m

aritim
opesqueres

Q
uím

ica
Sanitat

G
rau en Ciències de l´A

ctivitat Física i de l´Esport
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

Entrenadors d´esports federats, preparadors físics
Experiència  professional  en   activitats  físiques   en   program

es culturals, com
unitàries i de tem

ps lliure
Experiència professional anim

ació sociocultural
Experiència professional en activitats físiques i esportives dirigides a program

es d´intervenció específics (per 
edat o sectors d´intervenció)
Experiència professional en activitats físiques i esportives recreatives individuals, d´equip i que com

porten l'ús 
d'aparells m

anuals (m
onitor, prom

otor, anim
ador, coordinador)

Experiència professional en gim
nasos

Experiència
professional en activitats físiques i esportives dutes a term

e en program
es de cooperació en el desenvolupam

ent 
del tercer m

ón
Cicle M

itjà FP (2 punts)

Activitats físiques i esportives

G
rau en Ciències del M

ar
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

Em
preses de m

edi am
bient, qualitat, auditories, etc.

Indústries pesqueres, agrícoles, alim
entació, biotecnologia, aqüicultura

Instal·lacions de tractam
ent de la contam

inació
Treball en gestió m

ediam
biental

Experiència Afí (0.015 punts x m
es treballat)

Explotació productes del m
ar (recursos m

inerals)
Im

portació i exportació de productes del m
ar

Serveis a em
preses turístiques i alim

entàries
Cicle M

itjà FP (2 punts)

Agrària / Activitats agràries
Energia i aigua
Indústries alim

entàries
M

aritim
opesquera / Activitats m

aritim
opesqueres

Q
uím

ica

G
rau en Crim

inologia
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

Experiència professional en l´àm
bit de l´adm

inistració de Justícia i presons
Experiència professional en l´àm

bit de la investigació privada
Experiència professional en l´àm

bit dels cossos i forces de seguretat
Experiència Afí (0.015 punts x m

es treballat)

Experiència professional en l´àm
bit de la seguretat i el m

edi am
bient

G
rau en D

ret
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

Em
pleats públics al servei de l´adm

inistració pública, com
unitària, estatal autonòm

ica o local
Experiència  professional  en  despatxos  d´advocats,  procuradors, notaries, Registres públics o assessories 
jurídiques
Experiència professional en l´àm

bit de l´adm
inistració de justícia i institucions penitenciàries

Cicle M
itjà FP (2 punts)

Adm
inistració i gestió

Com
erç i m

àrqueting

G
rau en Econom

ia
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

Adm
inistració pública

Com
erç exterior

Consultoria econòm
ica

D
irecció o gerència d´em

preses
Fiscalitat
O

rganism
es internacionals

Serveis d´estudis i planificació
Cicle M

itjà FP (2 punts)

Adm
inistració i gestió / adm

inistració
Com

erç i m
àrqueting



G
rau en Enginyeria Civil
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

Cap d´explotació de pedrera
Cap d´obra
Cap de producció d´obra civil i edificació
D

elineant
Encarregat d´obra
Encarregat de pedrera
Encarregat de planta de prefabricats de form

igó
Encarregat de planta de tractam

ent d´àrids
Encarregat general em

presa prom
otora constructora

M
estre d´obres

O
perari de laboratori d'assajos de m

aterials (laborant)
Sondista (tècnic en sondejos i prospeccions geològiques)
Topògraf

Cicle M
itjà FP (2 punts)

Edificació i obra civil, energia i aigua

G
rau en Enginyeria de l´Edificació
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

Cap d´obra
Encarregat general em

presa prom
otora constructora

M
estre d´obres

Experiència Afí (0.015 punts x m
es treballat)

Electricistes
Fusters
Llanterners
O

brers
Cicle M

itjà FP (2 punts)

Edificació i obra civil
Energia i aigua

G
rau en Enginyeria en So i Im

atge en Telecom
unicació

Experiència D
irecta (0.03 punts x m

es treballat)

Adm
inistrador de serveis w

eb
Analista de serveis telem

àtics
Aplicacions i serveis de telecom

unicació
Arquitecte de xarxes telem

àtiques
Auditor
Consultor de sistem

es
Consultor de telecom

unicació
D

esenvolupam
ent d´investigació i tecnologia

D
irecció de m

àrqueting de TIC
D

irecció de projectes de TIC
D

irecció de TIC
D

irecció de vendes de TIC
D

issenyador de w
eb

D
issenyador de xarxes de com

unicacions
D

issenyador/integrador de sistem
es

Enginyer de desenvolupam
ent m

aquinari
Enginyer de ràdio freqüència
Enginyeria Acústica
Enginyeria d´àudio
Enginyeria de radiofreqüència
Enginyeria de vídeo
Equips electrònics
Equips i sistem

es de transm
issió

Equips i sistem
es telem

àtics
Especialista en integració i proves
Especialista en m

antenim
ent m

aquinari
Especialista en m

antenim
ent program

ari
Especialista en seguretat telem

àtica
Especialista en solucions TIC
Especialista en tractam

ent de senyal m
ultim

èdia
G

estor d´inform
ació

G
estor d´investigació i desenvolupam

ent
G

estor de productes i serveis TIC
G

estor de projectes de desenvolupam
ent

G
estor de vendes

M
aquinari i arquitectura d´ordinadors

O
perador/instal·lador d´ordinadors

Pèrit
Program

ador d´aplicacions
Program

ador de sistem
es program

ari
Program

ador m
ultim

èdia
Program

ari i aplicacions inform
àtiques

Sistem
es i tecnologies de la inform

ació
Tecnologies bàsiques
W

eb m
àster

Experiència Afí (0.015 punts x m
es treballat)

O
perador/instal·lador d´ordinadors

Cicle M
itjà FP (2 punts)

Electricitat i electrònica
Im

atge i so
O

perador audiovisual
Realitzador audiovisual



G
rau en Enginyeria Inform

àtica
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

Adm
inistrador de bases de dades

Adm
inistrador de xarxa

Analista d´aplicacions
Analista de serveis telem

àtics
Analista de sistem

es
Arquitecte de xarxes telem

àtiques
Auditor
Cap de projecte
Cap de sistem

es
Consultor de sistem

es
Consultor per a l´adm

inistració pública
D

esenvolupam
ent d´investigació i tecnologia

D
irector de projecte

D
irector departam

ent d´inform
àtica

D
isseny digital

D
isseny m

ultim
èdia

D
issenyador de xarxes de com

unicacions
D

issenyador w
eb

D
issenyador/integrador de sistem

es
Enginyer de desenvolupam

ent m
aquinari

Especialista en integració i proves
Especialista en m

antenim
ent m

aquinari
Especialista en m

antenim
ent program

ari
Especialista en solucions TIC
Especialista en tractam

ent de senyal m
ultim

èdia
Especialista en usabilitat de serveis i aplicacions
G

estor d´inform
ació

G
estor d´R+

D
Pèrit
Program

ador
Responsable de seguretat
Responsable de telecom

unicacions
Responsable inform

àtic
Suport tècnic
W

eb m
àster

Experiència Afí (0.015 punts x m
es treballat)

Consultor de telecom
unicació

Enginyer de ràdio freqüència
O

perador/instal·lador d´ordinadors
Cicle M

itjà FP (2 punts)

Inform
àtica i com

unicacions

G
rau en Enginyeria Q

uím
ica

Cicle M
itjà FP (2 punts)

Energia i aigua
Fabricació m

ecànica
Fusta, m

oble i suro/fusta i m
oble

Indústries alim
entàries

Indústries extractives
Instal·lació i m

antenim
ent/m

antenim
ent i serveis a la producció

Q
uím

ica
Seguretat i m

edi am
bient

Tèxtil, confecció i pell
Vidre i ceràm

ica

G
rau en Enginyeria Q

uím
ica.

Experiència D
irecta (0.03 punts x m

es treballat)

Alim
entació i begudes

D
isseny i construcció

Electrònica
Em

preses d´enginyeria i consultoria
Energia i com

bustibles
Fabricació d´equips i m

aquinària relacionats am
b les indústries i instal·lacions enum

erades
Indústria en general: quím

iques, petroquím
iques, farm

acèutiques, cosm
ètica, agrícoles, alim

entació, 
hidrològiques, tèxtils, etc.
Indústries de procés quím

ic, fisicoquím
ic i bioquím

ic: quím
ica per a l´agricultura

; catàlisi; especialitats 
quím

iques; gasos industrials ; pintures, vernissos, laques, pigm
ents i tintes; petroquím

ica
; derivats del petroli; 

plàstics, resines sintètiques i c
Instal·lacions de tractam

ent de la contam
inació

Instal·lacions en què intervinguen operacions unitàries o processos quím
ics i bioquím

ics
Instal·lacions i serveis auxiliars de les esm

entades em
preses o altres

M
edi am

bient industrial
N

ous m
aterials

Planificació industrial
Seguretat i salut laboral
Serveis a em

preses en àrees de m
edi am

bient, qualitat, prevenció de riscos laborals, auditories, logística, gestió 
de projectes, producció, control de processos, etc.

G
rau en Espanyol: Llengua i Literatures
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

*Q
ualsevol altra professió no específica es barem

arà segons criteris del centre
Activitats auxiliars en biblioteques, pinacoteques i arxius
Activitats auxiliars en editorials i prem

sa
Activitats relacionades am

b el sector del com
erç o del m

àrqueting
Anim

ador sociocultural
Arts aplicades al llibre
Em

pleats públics al servei de l´adm
inistració estatal, com

unitària o local
Experiència professional en activitats culturals, com

unitàries i  de tem
ps lliure

M
ediador intercultural

Tallers de teatre, anim
ació lectora, contacontes



G
rau en Estudis A

nglesos
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

*Q
ualsevol altra professió no específica es barem

arà segons criteris del centre
Activitats auxiliars en biblioteques, pinacoteques i arxius
Activitats auxiliars en editorials i prem

sa
Activitats relacionades am

b el sector del com
erç o del m

àrqueting
Anim

ador sociocultural
Arts aplicades al llibre
Em

pleats públics al servei de l´adm
inistració estatal, com

unitària o local
Experiència professional en activitats culturals, com

unitàries i  de tem
ps lliure

M
ediador intercultural

Tallers de teatre, anim
ació lectora, contacontes

G
rau en Estudis À

rabs i Islàm
ics

Experiència D
irecta (0.03 punts x m

es treballat)

*Q
ualsevol altra professió no específica es barem

arà segons criteris del centre
Activitats auxiliars en biblioteques, pinacoteques i arxius
Activitats auxiliars en editorials i prem

sa
Activitats relacionades am

b el sector del com
erç o del m

àrqueting
Anim

ador sociocultural
Arts aplicades al llibre
Em

pleats públics al servei de l´adm
inistració estatal, com

unitària o local
Experiència professional en activitats culturals, com

unitàries i  de tem
ps lliure

M
ediador intercultural

Tallers de teatre, anim
ació lectora, contacontes

G
rau en Estudis Francesos
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

*Q
ualsevol altra professió no específica es barem

arà segons criteris del centre
Activitats auxiliars en biblioteques, pinacoteques i arxius
Activitats auxiliars en editorials i prem

sa
Activitats relacionades am

b el sector del com
erç o del m

àrqueting
Anim

ador sociocultural
Arts aplicades al llibre
Em

pleats públics al servei de l´adm
inistració estatal, com

unitària o local
Experiència professional en activitats culturals, com

unitàries i  de tem
ps lliure

M
ediador intercultural

Tallers de teatre, anim
ació lectora, contacontes

G
rau en Filologia Catalana
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

*Q
ualsevol altra professió no específica es barem

arà segons criteris del centre
Activitats auxiliars en biblioteques, pinacoteques i arxius
Activitats auxiliars en editorials i prem

sa
Activitats relacionades am

b el sector del com
erç o del m

àrqueting
Anim

ador sociocultural
Arts aplicades al llibre
Em

pleats públics al servei de l´adm
inistració estatal, com

unitària o local
Experiència professional en activitats culturals, com

unitàries i  de tem
ps lliure

M
ediador intercultural

Tallers de teatre, anim
ació lectora, contacontes

G
rau en G

eografia i O
rdenació del Territori

Experiència D
irecta (0.03 punts x m

es treballat)

*Q
ualsevol altra professió no específica es barem

arà segons criteris del centre
Anàlisis i estudis de paisatge
Cartògrafs i tècnics en sistem

es d´inform
ació geogràfica

Consultores m
ediam

bientals i de gestió territorial
Consultors sociodem

ogràfics
Em

pleats de protecció civil
Experiència en agències de desenvolupam

ent local i grups d´acció local
Experiència en anàlisis de m

eteorologia i clim
atologia

Experiència en l´adm
inistració pública local, autonòm

ica o estatal en m
atèria d´ordenació territorial i 

planificació
Experiència en topografia
G

uardes forestals
Redactors  de  plans  de  prevenció  de  riscos  naturals  i  gestió d´em

ergències

G
rau en G

eologia
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

Cap d´explotació de pedrera
Cap de producció d´obra civil i edificació
Encarregat d´obra
Encarregat de pedrera
Encarregat de planta de tractam

ent d´àrids
O

perari de laboratori de geotècnia (laborant)
Sondista (tècnic en sondejos i prospeccions geològiques)
Topògraf

Cicle M
itjà FP (2 punts)

Edificació i obra civil
Energia i aigua
Indústries extractives
Q

uím
ica

G
rau en G

estió i A
dm

inistració Pública
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

G
estors adm

inistratius
Experiència Afí (0.015 punts x m

es treballat)

Em
pleats públics (funcionari o laboral) al servei de les adm

inistracions públiques que acrediten l'exercici de 
tasques lligades a la gestió adm

inistrativa
Treballadors del sector privat que acrediten l'exercici de tasques de gestió juridicaofinancera i adm

inistrativa

G
rau en G

estió i A
dm

inistració Pública.
Cicle M

itjà FP (2 punts)

Adm
inistració i gestió



G
rau en H

istòria
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

*Q
ualsevol altra professió no específica es barem

arà segons criteris del centre
Activitats auxiliars en biblioteques, pinacoteques i arxius
Activitats auxiliars en editorials i prem

sa
Activitats culturals, com

unitàries i de tem
ps lliure

Agents de viatges
Anim

ador sociocultural
Assessor per al sector associatiu
Com

erç exterior
Cooperació en program

es de desenvolupam
ent en el tercer m

ón
D

ivulgació del coneixem
ent sociològic

Em
pleats públics al servei de l´Adm

inistració estatal, com
unitària o local

Especialista en recursos hum
ans

G
estió d´associacions

G
uia o assessor turístic

M
ediador intercultural

Professions relacionades am
b activitats arqueològiques

Professions relacionades am
b l´artesania

Professions relacionades am
b la recuperació artesanal

Professions relacionades am
b les arts cinem

atogràfiques
Treball en gestió m

ediam
biental

G
rau en H

um
anitats

Experiència D
irecta (0.03 punts x m

es treballat)

*Q
ualsevol altra professió no específica es barem

arà segons criteris del centre
Activitats auxiliars en biblioteques, pinacoteques i arxius
Activitats auxiliars en editorials i prem

sa
Activitats culturals, com

unitàries i de tem
ps lliure

Agents de viatges
Anim

ador sociocultural
Assessor per al sector associatiu
Com

erç exterior
Cooperació en program

es de desenvolupam
ent en el tercer m

ón
D

ivulgació del coneixem
ent sociològic

Em
pleats públics al servei de l´Adm

inistració estatal, com
unitària o local

Especialista en recursos hum
ans

G
estió d´associacions

G
uia o assessor turístic

M
ediador intercultural

Professions relacionades am
b activitats arqueològiques

Professions relacionades am
b l´artesania

Professions relacionades am
b la recuperació artesanal

Professions relacionades am
b les arts cinem

atogràfiques
Treball en gestió m

ediam
biental

G
rau en Inferm

eria
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

Auxiliar d´inferm
eria

Laboratori
Rajos

Experiència Afí (0.015 punts x m
es treballat)

Activitats professionals desenvolupades en l'àm
bit social i sanitari

Cicle M
itjà FP (2 punts)

Sanitat
Serveis socioculturals i a la com

unitat

G
rau en M

atem
àtiques

Experiència D
irecta (0.03 punts x m

es treballat)

Analista o gestor de riscos, m
ercats i projectes

Analista o program
ador

Assessoram
ent cientificotècnic i inform

àtic: optim
ització de processos, m

ètodes num
èrics, codificació, 

criptografia
Auditors
Educació i form

ació en àm
bits relacionats am

b les m
atem

àtiques
G

estió de program
ari

Q
ualitat, producció i R+

D
Tècnic estadístic

Cicle M
itjà FP (2 punts)

Adm
inistració i gestió

Inform
àtica i com

unicacions

G
rau en M

estre en Educació Infanti
Cicle M

itjà FP (2 punts)

Serveis socioculturals i a la com
unitat.

G
rau en M

estre en Educació Infantil
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

Activitats culturals, com
unitàries, de tem

ps lliure, tallers de teatre, anim
ació lectora, contacontes en educació 

infantil
Activitats dirigides a program

es d´intervenció específics en educació Infantil
Activitats en program

es d´ajuda a dom
icili en educació infantil

Anim
ació sociocultural en educació infantil

Cooperació en program
es de desenvolupam

ent en el tercer m
ón en educació infantil

Educació de discapacitats (físics, psíquics i sensorials) en educació infantil
Educació Infantil

G
rau en M

estre en Educació Prim
ària

Experiència D
irecta (0.03 punts x m

es treballat)

Activitats culturals, com
unitàries, de tem

ps lliure, tallers de teatre, anim
ació lectora, contacontes en educació 

infantil i prim
ària

Activitats dirigides a program
es d´intervenció específics en educació infantil i prim

ària
Activitats en  program

es d´ajuda a  dom
icili en  educació infantil i prim

ària
Anim

ació sociocultural en educació infantil i prim
ària

Cooperació en program
es de desenvolupam

ent en el tercer m
ón en educació infantil i prim

ària
Educació de discapacitats (físics, psíquics i sensorials) en educació infantil i prim

ària
Educació infantil i prim

ària
Cicle M

itjà FP (2 punts)

Serveis socioculturals i a la com
unitat.



G
rau en N

utrició H
um

ana i D
ietètica

Experiència D
irecta (0.03 punts x m

es treballat)

Indústries farm
aceútiques, alim

entació, begudes i biotecnologia
Laboratori

Experiència Afí (0.015 punts x m
es treballat)

Activitats professionals desenvolupades en l'àm
bit social i sanitari

Cicle M
itjà FP (2 punts)

Indústries alim
entàries

Q
uím

ica
Sanitat

G
rau en Ò

ptica i O
ptom

etria
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

Clíniques oftalm
ològiques

Ò
ptiques

Experiència Afí (0.015 punts x m
es treballat)

Experiència professional en Indústria òptica i oftàlm
ica

Cicle M
itjà FP (2 punts)

Sanitat

G
rau en Publicitat i Relacions Públiques
Experiència Afí (0.015 punts x m

es treballat)

D
issenyador/a gràfic

Especialista en recursos hum
ans

Tècnic d´arts gràfiques
Tècnic d´im

atge i so

G
rau en Publicitat i Relacions Públiques.
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

Consultor en relacions públiques
D

irector creatiu
D

irector creatiu executiu
D

irector d´art
D

irector de com
ptes

D
irector de com

unicació i relacions públiques
D

irector de gabinet de com
unicació

D
irector de m

itjans
D

irector de nou negoci
director de planificació estratègica
D

irector de producció audiovisual
D

irector de producció gràfica
D

irector de serveis al client
D

irector financer
D

irector general agència de publicitat
Especialista en protocol
Executiu de com

ptes
G

estor d´Im
atge corporativa

O
rganitzador d´esdevenim

ents
Planner
Producer
Redactor/copy
Secretari de direcció
Supervisor de com

ptes
Tècnic de relacions públiques

G
rau en Q

uím
ica

Experiència D
irecta (0.03 punts x m

es treballat)

Alim
entació i begudes

Energia i com
bustibles

Indústria en general: quím
iques, petroquím

iques, farm
acèutiques, cosm

ètica, agrícoles, alim
entació, tèxtils, etc.

Instal·lacions de tractam
ent de la contam

inació
Laboratoris: anàlisi quím

ic, bioquím
ic, clínic, forense

N
ous m

aterials
Seguretat i salut laboral
Serveis a em

preses en àrees de m
edi am

bient, qualitat, prevenció de riscos laborals, auditories, logística, gestió 
de projectes, producció, control de processos, etc.

Cicle M
itjà FP (2 punts)

Energia i aigua
Indústries alim

entàries
Q

uím
ica

Sanitat

G
rau en Relacions Laborals
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

Experiència professional en departam
ents de recursos hum

ans i de gestió de personal en l´em
presa

Experiència professional en llocs d´assessoria jurídica, fiscal, laboral o com
ptable

Cicle M
itjà FP (2 punts)

Adm
inistració i gestió/adm

inistració
Econom

ia
Econom

ia de l´em
presa



G
rau en Sociologia
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

Agent de desenvolupam
ent local

Anàlisi  sobre  la  problem
àtica de les m

inories socials i grups desfavorits
Anàlisi dels hàbits d´ús i gaudi del tem

ps lliure
Anàlisi dels sistem

es de qualitat
Anàlisi i gestió turística i cultural
Assessoria i gestió d'associacions
Avaluació de m

ètodes i processos de treball
Coneixem

ent de la gestió de recursos hum
ans i de les relacions laborals

Consultor i assessoram
ent estratègic a institucions

Contingut i m
ètodes per a la investigació

Control del funcionam
ent i evolució de l´estat del benestar

Control dels diferents àm
bits de les polítiques públiques (ocupació, sanitat, m

edi am
bient, gènere, participació 

ciutadana, etc.)
Coordinador de program

es com
unitaris

Coordinador de program
es de cooperació i desenvolupam

ent
D

irector de recursos hum
ans

D
irector, coordinador, gestor o tècnic de polítiques públiques en les adm

inistracions públiques, associacions i 
organitzacions del sector terciari, consultories, instituts i gabinets de recerca o entitats sense ànim

 de lucre
D

isseny d´estratègies d´intervenció social
D

isseny i aplicació d´estratègies de com
unicació

D
isseny i avaluació de processos form

atius
D

isseny i gestió de cam
panyes de com

unicació
D

isseny i planificació d´estratègies i cam
panyes com

ercials
D

isseny, direcció i control d´enquestes de consum
D

isseny, planificació, gestió i avaluació de les polítiques públiques. D
esenvolupam

ent local i regional
D

ivulgació del coneixem
ent sociològic

D
ocència i recerca en Sociologia

Ensenyança de la sociologia
Ergonom

ista
Evolució i disseny d´estructures organitzatives
Fonam

ents i m
arc legal de les polítiques públiques

G
estió de projectes de cooperació internacional

G
estió dels recursos públics

G
estor de patrim

oni cultural
G

estor de program
es europeus

M
aneig  de  la  legislació  laboral,  de  dret  polític,  com

unitari  i internacional
M

aneig de la psicosociologia de grups i de tècniques de coordinació i m
ediació

M
aneig de tècniques de m

ediació social
M

aneig dels serveis socials i les polítiques públiques
O

cupació de tècniques quantitatives i qualitatives
Previsió de les conseqüències de les m

esures d´intervenció
Prom

otor de desenvolupam
ent turístic

Tècnic de gestió de serveis de salut
Tècnic de prom

oció econòm
ica

Tècnic de reinserció i rehabilitació de població penitenciària
Tècnic d'estudis de qualitat
Tècnic d'estudis d'opinió
Tècnic en estudis de consum

 i com
unicació publicitària

Tècnic en riscos laborals
Experiència Afí (0.015 punts x m

es treballat)

Anim
ador sociocultural

Assessor per al sector associatiu

D
inam

itzador com
unitari

M
ediador intercultural, veïnal o com

unitari
Preparador laboral
Tècnic com

unitari
Tècnic d’acom

panyam
ent laboral 

Tutor d'ocupació de suport

G
rau en Traducció i Interpretació
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

Agències de viatge
Com

panyies de com
erç internacional

Com
panyies i organització de transports

Fires internacionals
G

uia turístic
H

osteleria i restauració
O

rganització d´esdevenim
ents, congressos i salons professionals

Països estrangers no castellanoparlants

G
rau en Treball Social
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

Anim
ador sociocultural

Assessor per al sector associatiu
D

inam
itzador com

unitari
G

estor d'associacions
M

ediador intercultural
M

ediador veïnal i com
unitari

Preparador laboral
Tècnic com

unitari
Tècnic d´acom

panyam
ent laboral

Tutor d´ocupació de suport

G
rau en Treball Social.
Cicle M

itjà FP (2 punts)

Serveis socioculturals i a la com
unitat

G
rau en Turism

e
Experiència D

irecta (0.03 punts x m
es treballat)

Com
panyies i organització de transports

Consultoria i assessoria del sector turístic
Experiència  professional  en  hostaleria,  allotjam

ent  extrahoteler  i restauració
Experiència professional en agències de viatge
G

estió d´infraestructures d´oci i turism
e

G
uia turístic

O
rganització d´esdevenim

ents, congressos i salons professionals
Cicle M

itjà FP (2 punts)

H
osteleria i turism

e


