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Hípica GSEnsenyament esportiu
Cicle formatiu de grau superior

La competència general del Cicle de grau superior en Hípica consisteix en     
programar i dirigir l’entrenament esportiu d’alt rendiment en el genet, el cavall, 
el binomi i els equips; organitzar, tutelar i dirigir la participació d’aquests en 
competicions d’alt nivell; coordinar la intervenció de tècnics especialistes; 
programar les tasques i coordinar els tècnics al seu càrrec; organitzar 
competicions i esdeveniments propis de la iniciació i tecnificació esportiva; 
i tot d’acord amb els objectius establerts, el nivell òptim de qualitat i en les 
condicions de seguretat. Organitzar i impartir la formació de TE en Hípica.

Accés

 Tècnic/a esportiu/va en Disciplines hípiques
de salt, doma, i concurs complet

Batxillerat
o estudis equivalents

Prova d’accés específica 
Departament d’Ensenyament

Tècnic/a esportiu/va superior en Hípica

Bloc comú 3
Joviat

Bloc específic 3
Centre col·laborador

Bloc Formació 
Pràctica 3

POTS FER-HO:
· Fora de temporada
· Caps de setmana
· Dies festius
Calendari per estacions a www.joviat.cat



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

www.joviat.cat
T. 93 872 69 88

A 5 minuts de l’estació de la RENFE de Manresa

Horari 
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 variats (matí i tarda) i caps de setmana.

Accés
• Superació de la prova d’accés específica que organitza el 

Departament d’Ensenyament.
• Batxillerat (o estudis equivalents)
• Tenir el títol de tècnic/a esportiu/va en les disciplines hípiques 

de doma, salt i concurs complet.

Sortides Professionals
Instructor/a, planificador/a d’activitats eqüestres, entrenador/ a i 
director/a esportiu/va i d’activitats d’alta competició.

Àmbit professional i de treball
Empreses de turisme actiu i verd, centres eqüestres i hípiques 
esportives, associacions i altres entitats esportives, federacions, 
empreses de serveis esportius i lleure, centres de dia i 
ensinistrament de cavalls, escoles d’equitació, centres 
educatius, empreses de serveis que ofereixen programes de 
perfeccionament en les disciplines hípiques i d’ensinistrament de 
cavalls per l’alt rendiment. L’alumne/a, després de completar la 
formació, podrà exercir com a guia acompanyador/a, monitor/a, 
instructor/a, entrenador/a, promotor/ a d’activitats esportives i 
director/a esportiu/iva, professor/a de Tècniques Esportives en 
Hípica.

Continguts 
Bloc comú 
• Factors fisiològics de l’alt rendiment
• Factors psicosocials de l’alt rendiment
• Formació de formadors esportius
• Organització i gestió aplicada a l’alt rendiment

Bloc específic
• Planificació i programació de l’alt rendiment en hípica
• Preparació física del genet o amazona
• Entrenament esportiu/condicional del cavall d’alt rendiment 

esportiu
• Direcció i gestió de centres eqüestres
• Entrenament tècnic-tàctic en hípica
• Direcció tècnica en competicions hípiques d’alt rendiment       

esportiu 
• Organització i gestió de competicions hípiques d’alt rendiment 

esportiu
• Projecte
• Formació pràctica

Acreditació
Tècnic/a esportiu/va superior en Hípica.

Hípica GSEnsenyament esportiu
Cicle formatiu de grau superior


