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Cerﬁcat Cicle Inicial

Ensenyaments esportius
Certiﬁcat Cicle Inicial

El curs d’accés consta d’uns mòduls de Certiﬁcats de Professionalitat, que aprovant-los,
et permet accedir directament al Tèncic/a Esportiu/va de 1r Nivell d’Hípica.
Aquests mòduls d’aquests certiﬁcats convaliden la prova d’accés especíﬁca, així com
alguns continguts del 1r nivell.

ESO

Curs d’accés
JOVIAT

www.joviat.cat

Horari

Continguts i durada

Sortides Professionals

Consulta a l’apartat calendaris del
nostre web (www.joviat.cat) per conèixer
l’oferta concreta.
Ens adaptem a totes les necessitats,
programem cursos en horaris intensius i
caps de setmana.

Curs d’accés (360 hores)
• Tècniques bàsiques de muntar a cavall
• Alimentació, maneig general i primers
auxilis del bestiar equí.
• Higiene, cures i manteniment físic del
bestiar equí.

• Monitor/a d’iniciació a l’equitació.
• Monitor/a d’iniciació a la competició
hípica.
• Conductor/a d’itineraris a cavall per
terrenys variats.

Continuïtat

Accés
• Graduat en ESO (o estudis equivalents).
• Inscripció al Servei d’Ocupació de
Catalunya

Àmbit professional i de treball
L’alumne/a, després de completar la
formació, podrà exercir com a guia
acompanyador/a, monitor/a, instructor/a,
entrenador/a i promotor/ a d’activitats
esportives. Empreses de turisme actiu i
verd, centres eqüestres i hípiques
esportives, associacions i altres entitats
esportives, federacions, empreses de
serveis esportius i lleure.

Folch i Torres, 5-13
08241 Manresa (Barcelona)
secretaria@joviat.cat

Bloc comú (80 hores)
• Bases del comportament esportiu
• Primers auxilis
• Activitat física adaptada i discapacitat
• Organització esportiva
Bloc especíﬁc: (240 hores)
• Metodologia de l’ensenyament de la
hípica
• Esdeveniments hípics
• Acompanyament per itineraris a cavall
• Formació pràctica

Les persones que superen el cicle inical
d’hípica obtenen un certiﬁcat de 1r nivell
que els permet accedir:
• Al cicle ﬁnal de disciplines hípiques de
resistència, orientació i turisme
eqüestre.
• Al cicle ﬁnal de disciplines hípiques de
salt, doma i concurs complet, si superen
la prova especíﬁca d’accés que
convoca el Departament
d’Ensenyament.

Acreditació
Certiﬁcat 1r nivell Hípica.
(Titulació mínima que la llei de l’esport
permet treballar).

www.joviat.cat
A 5 minuts de l’estació de la RENFE de Manresa

T. 93 872 69 88

