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Més informació a joviat.com



Durada dels estudis

2.000 hores repartides en 2 cursos acadèmics.
Amb 383 hores FCT en empreses del sector.

Horari

De dilluns a divendres en horari de matí.

Activitats físiques
i esportives AGRÀRIA 
Cicle formatiu de grau mitjà

· Tècniques bàsiques i avançades d’equitació.

· Alimentació, maneig general i primers auxilis del cavall.

· Higiene, cura i manteniment físic del cavall

· Organització d’itineraris a cavall.

· Guiatge i dinamització de grups per itineraris a cavall.

· Maneig de la reproducció i recria equina.

· Presentació de cavalls a concursos i exhibicions.

· Tècniques de doma i ensinistrament de poltres.

· Ferrament d’emergència.

· FOL (Formació i Orientació Laboral).

· Emprenedoria i iniciativa emprenedora.

· Primers auxilis.

· Anglès.

· Síntesi.

1. GM de Tècnic/a en Activitats Eqüestres

2. Certificat de Cicle Inicial d’Hípica (Tècnic/a 1).

3. GM d’Hípica (Tècnic/a 2): Disciplines de resistència, 
orientació i turisme eqüestre.

4. GM d’Hípica (Tècnic/a 2) Disciplines olímpiques de doma, 
salt i concurs complet.

Itinerari Eqüestre Joviat

Continguts

Amb la continuïtat dels nostres tècnics espor-tius podràs 
obtenir fins a  4 títols en 4 anys.

GRÀCIES AL TAE 3: 

Curs exclusiu Escola JOVIAT i Centre 
de Formació Eqüestre Les Tanques

Molta pràctica 
i metodologies 
innovadores



Accés als cicles de GM

• Graduat en ESO.
• Tenir un títol de tècnic/a.
• Haver superat la prova o realitzat el curs específic d’accés 

als Cicles de grau mitjà. 
• Haver superat el segon curs del Batxillerat.
•  Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
•  Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors 

de 25 anys.

Continuïtat

• Tècnic Esportiu inicial en Hípica (convalida la prova d’accés 
al cicle inicial).

•  CFGS Ramaderia i Assistència en sanitat animal.
•  Altres Cicles formatius de grau mitjà.
•  Cicles Formatius de Grau Superior.

Competències professionals

La competència general d’aquest cicle capacita als alumnes 
pel maneig i cura dels cavalls en cadascuna de les seves 
fases productives, així com per desenvolupar activitats de 
guia eqüestre i de genet professional incloent la doma de 
poltres.

Treballador/a en la cria i producció de cavalls.

Cuidador/a de cavalls.

Ensinistrador/a de poltres.

Genet professional a centres de pupil·latge, entrenament, 
descans i recuperació de cavalls.

Treballador/a a empreses de serveis relacionades amb 
el sector equí.

Auxiliar de ferrador.

Guia per itineraris a cavall.

Sortides professionals

Què més oferim?

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


