
 INFORMACIÓ CURS 22/23 
 Grau Mitjà Activitats Eqüestres 

 Benvolgudes famílies, 

 Esperem que estigueu el millor possible. 

 El curs 2021/2022 tanca amb la satisfacció d’haver-se pogut desenvolupar amb força normalitat. 

 Us  fem  arribar  aquesta  circular  amb  la  informació  vigent  a  data  d’avui  per  a  tots  els  ensenyaments  de 
 Joviat Folch i Torres per al curs 2022/2023. 

 Estem preparant el curs amb moltes ganes i il·lusió. 

 A  principis  de  setembre,  l’alumnat  i  les  famílies  rebran  una  comunicació  a  través  de  la  tutoria  amb  les 
 instruccions del primer dia i la informació de la reunió de famílies d’inici de curs. 

 Important:  Cliqueu les paraules en vermell per accedir  als enllaços per tenir la informació completa. 

 Documentació 

 L’alumnat  de  nova  matriculació  i  els  provinents  de  Joviat  Muralla  han  d’haver  pujat,  al  PORTAL  de 
 Joviat  ,  tots  els  documents  sol·licitats  per  Gestió  Acadèmica  de  Joviat  Folch  i  Torres  durant  el  mes  de 
 juliol. 

 Inici de curs 

 El  curs  començarà  el  dimecres,  dia  7  de  setembre  de  2022  al  Centre  de  Formació  Eqüestre  Les 
 Tanques de Viladecans. 

 1r curs (TAE 1)  → 10:30 h  Presentació, visita a  les instal·lacions i primers continguts fins a les 14:30 h. 
 2n curs (TAE 2)  →  8:00 h  Presentació i inici de  les classes. 
 3r curs (TAE 3)  →   9:00 h  Presentació. Durada aproximada  d’una hora, després marxaran a casa. 

 L’alumnat  esperarà  a  prop  de  l’entrada  del  centre  fins  a  l’hora  establerta,  moment  en  el  qual  el  tutor/a 
 els/les acompanyarà a l’interior de les instal·lacions, i procediran a fer l’acollida. 

https://app.joviat.com/portal/
https://app.joviat.com/portal/


    Horaris 
   

    Els horaris previstos per als diferents cursos són els següents: 

 1r  curs  (TAE 1) 

 JOVIAT  →  divendres de  08:00 a 12:30 h 

 LES TANQUES, Viladecans (centre col·laborador): 
 →  dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 8:00 a 14:30 h 

 2n curs  (TAE 2) 

 JOVIAT  → durant  tot el curs divendres de 10:00 a 13:30 h 

 LES TANQUES, Viladecans (centre col·laborador): 

 →  1r trimestre 
 (fins 25/11/2022): dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 8:00 a 13:30 h 

 →  2n trimestre 
 (fins 24/02/2022): dilluns de 8:00 a 13:30h i dimarts, dimecres i dijous de 8:30 a 13:30 h 

 →  3r trimestre:  dilluns, dimarts, dimecres i dijous  de 9:00 a 13:30 h (fins 30/03/2023) 

 A partir del 30/03/2023 només van a Manresa els divendres i es reserven la resta de dies per a la 
 formació en pràctiques en empreses. 

 3r curs: Tècnic Esportiu en Hípica  (TAE 3) 

 LES TANQUES, Viladecans (centre col·laborador): 
 →  dimarts, dimecres, dijous i divendres de 8:00 a 13:30 h 
 →  dilluns dia de descans escolar i de formació en pràctiques en empreses  o dia de formació en 

 pràctiques en empreses. 

 Assistència 
 La  puntualitat  i  assistència  a  l’Escola  són  imprescindibles  per  seguir  el  ritme  del  curs.  Quan  l’alumnat 
 no  pugui  assistir  a  classe,  és  convenient  informar  l’Escola  i  comunicar  el  motiu  de  la  seva 
 absència  i,  si  és  possible,  abans  de  començar  l'horari  lectiu.  El  contacte  es  pot  fer  mitjançant  el  correu 
 electrònic  del/de  la  tutor/a,  que  us  el  facilitarem  a  l’inici  de  curs.  També  ho  podeu  comunicar  a  través 
 del  Portal Famílies  . 

    Benvinguda i reunió de famílies 

 Les reunions d’inici de curs es realitzaran telemàticament en els dies i horaris següents: (Rebreu 
 l'enllaç per correu electrònic, des de cada tutoria.) 

 TAE 1  → Dilluns, 12 de setembre, 19:00 h 
 TAE 2  → Dilluns, 19 de setembre, 19:00 h 
 TAE 3  → Dimarts, 20 de setembre, 19:00 h 

https://app.joviat.com/portal/


    Llibres de text, material i uniformitat 

 En  aquest  apartat  del  web  hi  ha  la  relació  de  material  i  uniformitat  establert  que  necessita  l’alumnat 
 per a aquest curs, amb els noms, adreces i telèfons de les botigues corresponents. 

 No serà obligatòria l'adquisició de cap llibre de text. 

 Els  alumnes  disposaran  dels  apunts  facilitats  pels  seus  professors  als  quals  tindran  accés  mitjançant 
 el  Moodle  de  l'Escola.  Per  aquest  motiu  i  per  fer  un  correcte  seguiment  del  curs,  és  imprescindible 
 que l’alumnat disposi d'ordinador portàtil (o dispositiu equivalent, com tauleta) i connexió a internet. 

 Respecte  al  vestuari  i  material,  us  adjuntem  la  informació  a  l'annex  1  d'aquest  document  i 
 n’informarem  a  la  reunió  de  famílies.  Ja  podeu  adquirir  la  roba  logotipada,  per  a  la  qual  cosa  heu  de 
 contactar  amb  l’empresa  UNILABOR  .  És  convenient  que  contacteu  prèviament  per  telèfon.  Les  dades 
 de contacte són les següents: 

 ➢  UNILABOR MANRESA (central), Ctra. de Vic, 88 de Manresa, T. 93 874 49 11, unilabor@unilabor.com 

 Horaril:  de  dilluns  a  divendres  de  9:00  a  13:00  i  de  16:00  a  20:30,  dissabtes  de  9:00  a  13:30  i  de  17:00  a 
 20:00 

 ➢  UNILABOR  BCN-HOSPITALET,  Avda.  Pau  Casals,  15-17  de  l’Hospitalet  de  Llobregat,  T.  93  268  22  10, 
 bcn@unilabor.com 

 Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 i de 16:00 a 19:30, dissabtes de 9:30 a 13:30. 

 Recordeu que els colors d'aquest any són els següents: 

 ●  1r curs:  Blau 

 ●  2n curs:  Vermell 

 ●  3r  curs (Tècnic Esportiu):  Verd 

 Respecte  al  material  indicat  a  l'annex  1,  us  recomanem  que  no  el  compreu  fins  a  la  reunió  de  famílies, 
 on explicarem les condicions tècniques necessàries i així evitareu fer despeses inadequades. 

    Armariets 

 El  Centre  de  Formació  Eqüestre  Les  Tanques  de  Viladecans  disposa  d’uns  armariets  on  poder  deixar 
 el material d’equitació i tot allò que els alumnes puguin necessitar per al dia a dia a les classes. 

 Preus anuals del lloguer:  Dipòsit → 10 €  (es retornen a l’acabar el curs)  |  Lloguer → 60 € 

https://www.joviat.com/fpi/portal-families-fpi/circulars-fpi/#1596114884870-12e0529a-476e
https://app.joviat.com/portal/


   
    Dies festius 

 Els dies festius per aquest curs són: 

 12 d'octubre (dimecres):  Festa del Pilar 

 31 d’octubre (dilluns):  Festiu de lliure disposició 

 1 de novembre (dimarts):  Festa de Tots Sants 

 6 de desembre (dimarts):  Festa de la Constitució 

 8 de desembre (dijous):  Dia de la Puríssima 

 9 de desembre (divendres):  Festiu de lliure disposició 

 Del 22 de desembre al 8 de gener, ambdós inclosos:  Nadal 

 20 de febrer (dilluns):  Festiu de lliure disposició 

 21 de febrer (dimarts):  Festa local de Manresa 

 17 de març (divendres):  Festiu de lliure disposició 

 Del 3 al 10 d’abril, ambdós inclosos:  Setmana Santa 

 1 de maig (dilluns):  Festa del treball 

 2 de maig (dimarts):  Festiu de lliure disposició 

 Fons d’estudis 

 L’Escola  té  organitzat  un  Fons  d’Estudis  gestionat  pel  Consell  Escolar  per  a  aquells  casos  en  què 
 l’alumne/a  es  quedi  sense  un  dels  seus  progenitors.  Durant  el  mes  de  setembre,  us  farem  arribar  una 
 circular  amb  la  informació  detallada  i  el  cost  d’aquest.  A  finals  de  setembre,  es  cobrarà  el  rebut 
 corresponent  a  la  quota  del  curs  2022/2023.  En  el  cas  que  no  hi  estigueu  interessats/des  o  per  a 
 qualsevol dubte o aclariment podeu adreçar-vos a Gestió Acadèmica  secretaria@joviat.cat  . 

    Beques del Ministeri 
   

 ●  Infografia pas a pas  del procés de les beques generals  del Ministeri d’Educació. 

 ●  Beques NEE  per a l’alumnat amb necessitats educatives  especials. 

https://www.joviat.com/wp-content/uploads/Joviat-FPi/BECA-GENERAL-MINISTERI-2022-pas-a-pas.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html


 I també... 

 UniversJoviat  és  el  servei  de  l'Escola  que  ofereix  acompanyament  i  dona  suport  a  alumnat,  famílies, 
 docents i cuidadors/es per a millorar el seu benestar emocional. 

 Trobareu tota la informació general al  web de l’Escola  i, l’específica, al  Portal Famílies  . 

 També  us  animem  a  que  ens  seguiu  per  Instagram  als  comptes  @joviatfpintegrada  per  estar  al  cas 
 del nostre dia a dia durant el curs! 

 Per  a  qualsevol  consulta,  podeu  trucar  a  Gestió  Acadèmica  fins  al  29  de  juliol  ,  en  horari  de  9:00  a 
 17:00 h i,  a partir del dia 2 de setembre  , en el mateix  horari. 

 Salut i bon estiu! 
 JOVIAT FP integrada 

 Manresa, juliol de 2022 

 www.joviat.com/fpi 

https://www.joviat.com/joviat-infantil-parvulari-primaria-eso-batxillerat-cm-gs-fc-fo/projecte-i-serveis/universjoviat/
https://www.joviat.com/fpi/
https://www.joviat.com/fpi/portal-families/
https://www.instagram.com/joviatfpintegrada/?hl=es
https://www.joviat.com/fpi/


 ANNEX 1: 

 Llistat de material necessari per al seguiment correcte de les classes: 

 Material de seguretat: 

 La  seguretat  és  la  primera  prioritat  d’aquest  cicle  i  per  donar  correcte  compliment  a  la  prevenció  de 
 lesions tots/es els/les alumnes han de disposar del següent material personal: 

 1.  Casc homologat per a la pràctica de l’equitació. 
 2.  Botes de muntar o botins i polaines. 
 3.  Sabates de trekking per al dia a dia i polaines per a activitats d’exterior. 
 4.  Guants de treball. 
 5.  Guants d’equitació. 
 6.  Armilla protectora integral homologada per a les classes d’equitació. 
 7.  Fusta llarga de doma clàssica. 
 8.  Fusta curta de salt d'obstacles o cros. 
 9.  Esperons de contacte. 
 10.  Crema de protecció solar. 
 11.  Pantalons d'aigua i capelina llarga d’equitació. 
 12.  Botes de goma per al treball a l’explotació. 
 13.  Cantimplora d’1L. 

 És recomanable disposar de gorra, gorro, buff, samarretes tèrmiques i ulleres de sol per a les activitats 
 a l’aire lliure segons l’època de l’any. 
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 Vestuari: 

 Per facilitar la identificació dels/de les alumnes i, per tant, el control de les seves activitats, aniran 
 uniformats/des amb roba identificativa. Hauran d’adquirir el següent material: 

 1.  UNILABOR:  Polo JOVIAT de màniga curta del color del  curs (mínim 2). 
 2.  UNILABOR:  Forro polar amb cremallera JOVIAT de màniga  llarga del color del curs (mínim 2). 
 3.  UNILABOR:  Anorac amb caputxa negre JOVIAT amb la banda  de vinil del color del curs. 
 4.  Pantalons de muntar (mínim 2). 
 5.  Equipament de concurs (pantalons blancs, camisa blanca, americana de concurs, corbata 

 concurs i guants blancs). 
 6.  Roba esportiva i de treball per a activitats diferents de l’equitació. 
 7.  *Equipament de concurs del cavall (dessuador blanc, 4 benes de treball blanques i gometes 

 per als trenats). 

 Cal tenir en compte que, per a les classes dels divendres a Manresa, els/les alumnes han d’anar amb 
 roba de carrer i correctes condicions d’higiene per respecte a la resta d’alumnat. 

 5 
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 Material turisme eqüestre: 

 Les  pràctiques  de  turisme  eqüestre  requereixen  d’un  material  personal  que  inclou:  (Aquest  material 
 no  s'ha  de  comprar  fins  que  s’expliqui  a  classe,  en  el  moment  de  comprar-lo  us  enviarem  un 
 nou comunicat per correu electrònic als familiars amb imatges i més detalls de cada material)  . 

 1.  Brúixola plana 
 2.  Capelina 
 3.  Plàstic tubular 1,80m o 2m de diàmetre i de 3m de llarg. 
 4.  Lona de carrosser 1,30m d’amplada i de 2m de llargada. 
 5.  2 cantimplores d’1 litre 
 6.  Sac de dormir mínim confort 0 graus. 
 7.  Fogonet (opcional) 
 8.  Estris de cuina 
 9.  Cabdell de cordill de nylon mínim 10m 
 10.  Coordino 10m de 3-5mm 
 11.  Màrfega o aïllant 
 12.  Manta de cotó 
 13.  Pastilles potabilitzadores (opcional) 
 14.  2 cintes planes d’1m amb tensors 



 15.  Frontal i piles de recanvi. 
 16.  Bateria carregador portàtil (a ser possible solar). 

 Llibres i material d’escriptori: 
 La  major  part  del  material  docent  estarà  disponible  al  moodle  de  l’Escola,  al  qual  s’hi  tindrà  un  accés 
 personal. 

 Tots els/les alumnes hauran de portar cada dia a classe el següent material: 

    Bolígraf o similar 
    Llibreta o paper per prendre notes 

 Per  al  seguiment  del  curs,  l’alumnat  necessita  un  ordinador  portàtil  o  tauleta  personal  que 
 puntualment  pot  necessitar  en  alguna  classe,  per  a  la  qual  cosa  el  professorat  avisarà 
 convenientment. 

 https://www.joviat.com/fpi/ 

https://www.joviat.com/fpi/

