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Competències professionals

Els estudis capaciten per a gestionar la producció ramadera i 
realitzar treballs especialitzats de suport a equips veterinaris, 
programant i organitzant els recursos materials i humans 
disponibles, i aplicant els plans de producció, qualitat, sanitat 
i benestar animal, prevenció de riscos laborals i protecció 
ambiental, d’acord amb la legislació vigent.

Durada dels estudis

2 cursos acadèmics.
FCT en empreses del sector

Horari

De 9 a 14:30 h. Tres dies per setmana les classes es fan 
a JOVIAT (presencial o online) i la resta de dies en centres 
professionalitzadors en grups petits.

Tècnic/a Superior 
en Ramaderia i Assistència 
en Sanitat Animal i Auxiliar 
de Veterinària

Cicle formatiu de grau superior

• Organització i Control de la Reproducció i Cria.

• Gestió de la Producció Animal.

• Gestió de la Recria de Cavalls.

• Organització i Supervisió de la Doma i Maneig d’Èquids.

• Maquinària i Instal·lacions Ramaderes.

• Sanejament Ramader.

• Assistència a l’Atenció Veterinària.

• Bioseguretat.

• Gestió de Centres Veterinaris.

• Formació i Orientació Laboral.

• Empresa i Iniciativa Emprenedora.

• Projecte de Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal.

• Formació en Centres de Treball.

• Mòduls propis de Joviat utilitzant les hores de lliure 
disposició de centre.

• Comercialització de Productes Ramaders.

• Comercialització de poltres.

• Assistència a l’atenció veterinària de petits animals.

Continguts



Accés als cicles de GS

• Tenir títol de batxillerat.

• Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic supe-
rior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà).

• Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol 
modalitat de batxillerat experimental.

• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU).

• Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles 
formatius de grau superior (CAS.)

• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de 
grau superior.

• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.

• Haver superat la prova d’accés la universitat per a ma-
jors de 25 anys.

Continuïtat

• Altres cicles formatius de grau superior
• Estudis universitaris de grau
• Món laboral

• Centre de Formació Eqüestre Les Tanques (Viladecans) 

• Hipic Sant Fruitós (St. Fruitós de Bages) 

• Granja Ca l’Alegre (Rajadell)

• Granja Parella (Sagàs)

• Granja Soler de N’Hug (Prats de Lluçanès) 

• Club Hípic l’Espelt (Igualada) /www.chlespelt.com/)

• Cavalls Llargués (Santa Perpètua de Mogoda) 

• Granja El Ressol (Malla) 

• Mas el Reguer

Centres professionalitzadors

Què més oferim?

Potenciem la relació família-escola. Tutoria individualitzada.
Borsa de treball.

Projectes

Projecte llet A2A2: introducció al mercat de la llet A2A2, 
proposat per la Granja La Torre de Sallent.

Venda d ’un po lt re :  pro jecte  rea l  on un centre 
professionalitzador cedeix als alumnes la gestió de la venda 
d’un poltre optant a l’obtenció d’una comissió per aquest 
treball.

Subhasta de poltres: muntatge d’una subhasta dels poltres 
que es domen amb els cursos de Tècnic en Activitats 
Eqüestres (TAE).

Projecte d’Inseminació Artificial: es posa en pràctica en 
animals d’una explotació de vaques lleteres la tècnica 
d’inseminació artificial d’una vaca.

Projecte gosseres: en contacte amb una gossera de 
proximitat, es desenvolupen models en xarxes socials per 
afavorir l’adopció en aquests centres professionalitzadors i 
s’aprèn a tractar animals abandonats i a tenir-ne cura. 

Encarregat/da d’explotació ramadera.

Responsable de la producció en explotacions o empreses 
ramaderes

Responsable d’inseminació artificial en explotacions rama-
deres o en centres de recollida de semen

Encarregat/da de màquines i equips ramaders

Responsable i gestor/a de ramaderies equines

Responsable del maneig i de les cures del bestiar i de les 
instal·lacions en centres eqüestres

Ajudant o ajudanta de veterinària

Visitador/a de productes de veterinària

Sortides professionals



joviat.com

Folch i Torres, 5-13
08241 Manresa (Barcelona)
T. 93 872 69 88
secretaria@joviat.cat 

01 Vinculació a la Universitat de Vic – Universitat 
Central de Catalunya (UVic-UCC)

05 #2BE: Projecte de creixement personal, lideratge i transformació

02 Projecció internacional i Programa Erasmus+

03 Innovació oberta: Segell metodològic propi

04 Centre col·laborador del SOC: Formació contínua i ocupacional

Premi Formació Professional de 
Catalunya reconegut amb les millors 
pràctiques innovadores de l’any 2022

Segueix-nos a:


