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)
o
o

o

Prova específica (240 hores)
Mòduls del bloc comú (80 hores)
 Bases del comportament esportiu (30 hores)
 Primers auxilis (20 hores)
 Activitat física adaptada i discapacitat (10 hores)
 Organització esportiva (20 hores)
Mòduls del bloc específic (300 hores)
 Transport i manteniment físic del cavall peu a terra (30 hores)
 Hipología (30 hores)
 Metodologia de l'ensenyament de l'hípica (70 hores)
 Acompanyament per itineraris a cavall (50 hores)
 Esdeveniments hípics (20 hores)
 Formació pràctica (100 hores)

Cicle final (660 hores)
o

o

Mòduls del bloc comú (180)
 Bases de l'aprenentatge esportiu (50 hores)
 Bases de l'entrenament esportiu (60 hores)
 Esport adaptat i discapacitat (20 hores)
 Organització i legislació esportiva (35 hores)
 Gènere i esport (15 hores)
Mòduls del bloc específic (480 hores)
 Ensenyament i tecnificació hípica (30 hores)
 Bases de l'entrenament esportiu del cavall (30 hores)
 Preparació física del genet (15 hores)
 Paraeqüestre (25 hores)
 Organització d'esdeveniments hípics (15 hores)
 Perfeccionament tècnic en raid (45 hores)
 Perfeccionament tècnic en trec (45 hores)
 Organització d'itineraris eqüestres (45 hores)
 Medi natural (20 hores)
 Formació pràctica (210 hores)
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Les persones que superen el cicle inicial d’hípica obtenen un certificat que els permet
accedir:
o
o

o

al cicle final de disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre;
al cicle final de disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet, si superen
la prova específica d'accés al cicle final de les disciplines hípiques de salt, doma i
concurs complet;
al món laboral, com a:
 monitor o monitora d'iniciació a l'equitació,
 monitor o monitora d'iniciació a la competició hípica,

conductor o conductora d'itineraris a cavall per terrenys variats.

Les persones que superen el cicle final obtenen el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva
que els permet accedir:
o

o

o
o

a un cicle de grau superior d'hípica, si superen la prova específica d'accés al
grau superior d'hípica (requisits esportius) i tenen el títol de batxillerat o bé si
en superen la prova d'accés general a grau superior;
a un cicle de grau superior de formació professional de la família d'activitats
físiques i esportives, si en superen la prova d'accés o bé tenen el títol de
batxillerat;
al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, atès que queden convalidades), i
al món laboral, com a:
 entrenador o entrenadora de tecnificació en raid, trec i turisme
eqüestre,
 instructor o instructora i guia de turisme eqüestre,
 coordinador o coordinadora de tècnics d'iniciació a l'hípica,
 gestor i organitzador o gestora i organitzadora d'esdeveniments
d'hípica de promoció i d'iniciació,
 dissenyador o dissenyadora de recorreguts de carreres de
resistència de tecnificació,
 dissenyador o dissenyadora de rutes eqüestres.
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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.

CENTRE D’ESTUDIS EQÜESTRES TORREDEMBARRA
CODI CENTRE PRIVAT: 43012794

Carretera La Riera S/N, 43830 Torredembarra, Província: Tarragona
E-mail: escola@hipicacet.com Telèfon: 977640282

