Els continguts s'organitzen en mòduls, que es distribueixen en dos blocs: el bloc comú, format
per mòduls que constitueixen les bases científiques i psicopedagògiques necessàries per a
l'inici, l'adaptació i el perfeccionament de l'especialitat, tots relacionats amb l'entorn social, i el
bloc específic, format per mòduls relacionats amb el coneixement de caràcter científic, tècnic i
pràctic corresponents a la modalitat, disciplina o especialitat esportiva. Dins d'aquest bloc
específic es cursa la formació en centres de treball, entitats i empreses de l'àmbit de l'activitat
física i l'esport que ofereixen activitats relacionades amb les disciplines hípiques, en què es
poden aplicar els coneixements i les destreses adquirits.
Cicle inicial (620 hores)
Prova específica (240 hores)
Mòduls del bloc comú (80 hores)
o Bases del comportament esportiu (30 hores)
o Primers auxilis (20 hores)
o Activitat física adaptada i discapacitat (10 hores)
o Organització esportiva (20 hores)
Mòduls del bloc específic (300 hores)
o Transport i manteniment físic del cavall peu a terra (30 hores)
o Hipologia (30 hores)
o Metodologia de l'ensenyament de l'hípica (70 hores)
o Acompanyament per itineraris a cavall (50 hores)
o Esdeveniments hípics (20 hores)
o Formació pràctica (100 hores)
Cicle final (830 hores)
Prova específica (180 hores)
Mòduls del bloc comú (180)
o Bases de l'aprenentatge esportiu (50 hores)
o Bases de l'entrenament esportiu (60 hores)
o Esport adaptat i discapacitat (20 hores)
o Organització i legislació esportiva (35 hores)
o Gènere i esport (15 hores)
Mòduls del bloc específic (470 hores)
o Ensenyament i tecnificació hípica (30 hores)
o Bases de l'entrament esportiu del cavall (30 hores)
o Preparació física del genet (15 hores)
o Paraeqüestre (25 hores)
o Organització d'esdeveniment hípics (15 hores)
o Perfeccionament tècnic en salt (50 hores)
o Perfeccionament tècnic en doma (50 hores)
o Perfeccionament tècnic en concurs complet (45 hores)
o Formació pràctica (210 hores)
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Requisits d’accés als ensenyaments esportius
o

Grau mitjà


Primer nivell o cicle inicial
Per accedir al primer nivell o cicle inicial de grau mitjà d'ensenyaments esportius cal tenir el títol
de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics). Les
persones que no compleixen aquest requisit han de superar una prova general d'accés al grau
mitjà dels ensenyaments esportius. A més a més, en ambdós casos, cal superar la prova específica
d'accés de la modalitat, disciplina o especialitat esportiva, si n'hi ha, o acreditar els mèrits
esportius corresponents de la modalitat o especialitat, en els casos en què s'estableixi.
Per poder fer la prova general d'accés cal tenir 17 anys o complir-los l'any de realització de la
prova.



Segon nivell o cicle final
Per accedir al segon nivell o cicle final de grau mitjà cal haver superat el primer nivell o cicle inicial
de la mateixa modalitat, disciplina o especialitat esportiva i la prova específica, si n'hi ha, o
acreditar els mèrits esportius corresponents, en els casos en què s'estableixi.

o

Grau superior
Per accedir al grau superior cal tenir el títol de tècnic o tècnica de la modalitat, especialitat o
disciplina esportiva corresponent, estar en possessió del títol de batxiller (o equivalent a efectes
acadèmics) i, en els casos en què s'estableixi, superar la prova de caràcter específic o acreditar els
mèrits esportius corresponents de la modalitat o especialitat.
En el cas de no disposar del requisit acadèmic corresponent, també podran accedir-hi les persones
que superin la prova general d'accés al grau superior dels ensenyaments esportius i compleixin la
resta de requisits d’accés.
Per poder fer la prova general d'accés cal tenir 19 anys o complir-los l'any de la realització de la
prova, o bé tenir 18 anys o complir-los l'any de realització de la prova i estar en possessió d'un títol
de tècnic relacionat amb aquell al qual es vol accedir.
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Titulacions
Els cicles d'ensenyaments esportius capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i
especialitat cursada.
S’organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior
Tenen una durada entre 750 i 1.540 hores, repartides en un o dos cursos. Una part d’aquestes hores es destina a la
formació en un centre educatiu i una altra, a la pràctica en centres de treball
Els cicles de grau mitjà comprenen dos nivells en el cas de les modalitats esportives regulades per la LOGSE i de dos
cicles en les modalitats regulades per la LOE.
o
o

el primer nivell o cicle inicial, comporta l'obtenció del certificat corresponent, i
el segon nivell o cicle final, comporta l'obtenció del títol de tècnic esportiu en l'especialitat
corresponent.

Amb la superació d’un cicle de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i amb la superació d'un de grau superior, el de tècnic
superior esportiu en l'especialitat corresponent

Tècnic esportiu o tècnica esportiva en les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet
Codi: TEGM EQ10
Les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet és una titulació de l'àmbit de les activitats físiques i
de l'esport que es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).
Té una durada de 1.450 hores.
El cicle inicial d'aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva de
l'equitació; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en activitats,
competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell, i guiar a usuaris a cavall per terrenys variats, tot això
d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, amb les condicions de
seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels
esportistes i usuaris que fan l'activitat.
Té una durada de 620 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial d'hípica, que és comú a les
dues especialitats d'hípica.
El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dirigir i dinamitzar l'entrenament bàsic i el perfeccionament
tècnic dels genets i cavalls en l'etapa de tecnificació esportiva de l'equitació en les disciplines del salt, la
doma i el concurs complet; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en
esdeveniments, competicions i activitats pròpies d'aquest nivell; gestionar els recursos materials necessaris i
coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec; organitzar activitats, competicions i activitats del nivell
d'iniciació esportiva; dissenyar el recorregut i circuïts del seu nivell; concretar, dirigir i adaptar les activitats
d'equitació per a genets amb discapacitat, i col·laborar amb el procés de detecció i selecció de talent
esportius (genet-cavall), d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència i amb
el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris participants a l'activitat.
Té una durada de 830 hores.
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