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La Formació al Sector Eqüestre

El nostre principal objectiu és descriure de forma ordenada la oferta 
de formació oficial que existeix actualmente (2018) relacionada amb 
el sector eqüestre

Objectiu de la presentació

Cronologia del desenvolupament normatiu

1998: Aprovació del II Plan Nacional de Formación Profesional

1999: Creació del Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL)

2002: Aprovació de la Llei Orgànica de Qualificacions i FP



El Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals

 Adequar la formació professional als requeriments del sistema productiu.

 Integrar les ofertes de formació professional. A partir d'aquest Catàleg es 
dissenyen la Formació Professional Ocupacional (en l'àmbit laboral) i la 
formació professional reglada (en l'àmbit Educatiu), de manera que serveix 
de marc comú per a tots dos sistemes formatius.

 Exercir com a referent per a l'avaluació i el reconeixement de les 
competències adquirides per vies informals i no formals.

 Promoure la formació al llarg de la vida.

 Elevar la qualitat de la formació professional en el seu conjunt, satisfent les 
necessitats dels usuaris per elevar la demanda social d'aquest tipus de 
formació.

Objectiu



El Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals

Definició: 

Document oficial que acredita a qui l’obté que és competent 
professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord 
amb l'exigència del mercat

Es pot obtenir mitjançant:

 Formació formal

 Formació no formal

 Experiència professional

Certificats de Professionalitat



El Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals

Definició: 

És la unitat mínima acreditable i acumulable per obtenir 
un certificat de professionalitat.

Quan parlem de les unitats de competència ens referim a 
coneixements i capacitats que donen resposta a 
ocupacions i llocs de treball.

Unitats de Competència



El Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals

Definició: 

És el bloc de formació associat a una Unitat de 
competència d'un certificat de professionalitat.

Els mòduls formatius descriuen la formació que cal per 
adquirir la unitat de competència corresponent.

Aquells mòduls formatius de 90 o més hores es poden 
subdividir en Unitats Formatives

Mòduls Formatius



El Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals

Estructura d'un Certificat de Professionalitat



El Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals

Via formativa (administració laboral) Mitjançant la formació 
realitzada en un centre que hagi estat autoritzat pel SOC

Via formativa (administració educativa): Mitjançant la realització de 
mòduls professionals del Departament d’Ensenyament associats a 
les unitats de competència 

Via acreditació d’experiència laboral i vies no formals de 
formació: Mitjançant els procediments d’avaluació i acreditació de 
competències professionals, que convoquen conjuntament 
l’Administració laboral i l’educativa.

Acreditació de superació de les UCs



El Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals

Els certificats de professionalitat són vàlids en tot el 
territori espanyol. 

A més, cal tenir en compte que tindran els efectes que els 
corresponguin segons la normativa de la Unió Europea 
relativa al sistema general de reconeixement de la 
formació professional en els estats membres de la Unió i 
la resta d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu.

Validesa dels Certificats de Professionalitat



El Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals

Família Agrària:

 Cura i maneig del cavall

 Doma bàsica del cavall

 Cria de cavalls

 Ferrament d'equins

Família Activitat Fisicoesportives:

 Guia per itineraris eqüestres al medi natural

 Iniciació esportiva en hípica i eqüestre

Certificats de professionalitat eqüestres



La Formació Professional Reglada del 
Sector Eqüestre (Administració Educativa)

 Formació Professional de Règim General

 Cicles Formatius de Grau Mig Tècnic 

 Cicles Formatius de Grau Superior Tècnic Superior

 Formació Professional de Règim Especial Esportiu

 Cicles Formatius de Grau Mig Tècnic Esportiu

 Cicles Formatius de Grau Superior Tècnic Esportiu 
Superior

Opcions formatives



La Formació Professional Reglada del 
Sector Eqüestre (Administració Educativa)

Formació Professional de Règim General

 Segueix el calendari escolar convencional

 S'accedeix en tots els casos amb l'ESO o estudis 
equivalents

 Es pot accedir al Grau Superior des del Batxillerat 
sense cursar el Grau Mig de la corresponent Família 
Professional

Opcions formatives



La Formació Professional Reglada del 
Sector Eqüestre (Administració Educativa)

Cicles Formatius de Grau Mig:

 Tècnic en Activitats Eqüestres (TAE)

 Tècnic en Conducció d'Activitats Fisicoesportives al 
Medi Natural (CAFEMN)

Cicles Formatius de Grau Superior:

 Tècnic Superior en Ramaderia i Assistència en Sanitat 
Animal

Opcions formatives del Règim General



La Formació Professional Reglada del 
Sector Eqüestre (Administració Educativa)

Perfil professional: Capacita para el maneig i cura de cavalls en 
qualsevol moment del procés productiu i pel guiatge de grups a cavall 
per la natura

Durada: 2.000 h repartides en 2 cursos acadèmics

Continguts: Tots són específics del món del cavall

Representa la figura del professional d'un centre eqüestre que pot 
afrontar totes les feines (mosso de quadra, guia, genet professional, 
domador de poltres, presentador de cavalls, majoral d'explotació de 
cria i recria, etc) excepte donar classes d'equitació, que queden 
restringides al Tècnic Esportiu.

Tècnic en Activitats Eqüestres (TAE)



La Formació Professional Reglada del 
Sector Eqüestre (Administració Educativa)

Perfil professional: Capacita per exercir de guia d'activitats a peu, 
en bicicleta i a cavall per la muntanya

Durada: 1.250 h que es fan en un curs acadèmic

Continguts: Solament hi ha un Mòdul Formatiu de 180 h específic 
del món del cavall

Representa la figura del guia d'activitats al medi natural. La Llei 
autoritza a aquest professional a portar clients a cavall per la  natura.

CAFEMN



La Formació Professional Reglada del 
Sector Eqüestre (Administració Educativa)

Perfil professional: Capacita per a gestionar la producció ramadera i 
realitzar treballs especialitzats de suport a equips veterinaris. Representa la 
figura del responsable d'una explotació ramadera

Durada: 2.000 h repartides en dos cursos acadèmics

Continguts: Inclou 3 mòduls Formatius directament relacionats amb el 
cavall:

 Organització i Control de la Reproducció i Cria

 Gestió de la Recria de Cavalls

 Organització i Supervisió de la Doma i Maneig d'Èquids

Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal



La Formació Professional Reglada del 
Sector Eqüestre (Administració Educativa)

Formació Professional de Règim Especial Esportiu

 No segueix el calendari escolar convencional (es poden 
fer els cursos per blocs de forma atemporal)

 A més de l'ESO o estudis equivalents per l'accés es 
requereix superar una prova d'accés específica

 Per accedir al Grau Superior cal haver superat el Grau 
Mig, haver aprovat el Batxillerat i, solament al cas 
d'hípica, superar una prova específica d'accés de caràcter 
tècnic

Opcions formatives



La Formació Professional Reglada del 
Sector Eqüestre (Administració Educativa)

Aquests estudis capaciten per ser monitor i professor 
d'equitació així com entrenador en hípica.

Es divideix en dues parts:

 Cicle Inicial o 1r nivell Monitor d'iniciació

 Cicle Final o 2n nivell Professor de 
tecnificació

Disciplines de Resistència, Orientació i Turisme 
Eqüestre

Disciplines de Salt, Doma i Complet

Tècnic Esportiu en Hípica (TEH)



La Formació Professional Reglada del 
Sector Eqüestre (Administració Educativa)

És comú per les dues opcions de cicle final.

Permet obtenir el certificat de 1r nivell que és el document 
que la Llei de l'Esport exigeix per poder treballar com a 
monitor d'equitació.

Es divideix en dues parts:

 Bloc Comú:  80 h de durada

 Bloc Específic: 300 h de durada (100 h de pràctiques)

TEH Cicle Inicial



La Formació Professional Reglada del 
Sector Eqüestre (Administració Educativa)

S'accedeix directament des del Cicle Inicial sense prova 
d'accés.

Es divideix en dues parts:

 Bloc Comú:  180 h de durada

 Bloc Específic: 480 h de durada (210 h de pràctiques)

El BE comparteix 5 Mòduls Formatus (115 h) amb el TEH 
de disciplines olímpiques

TEH Cicle Final Disciplines de Resistència



La Formació Professional Reglada del 
Sector Eqüestre (Administració Educativa)

Per accedir cal tenir el Certificat de 1r nivell i superar una 
prova d'accés específica.

Es divideix en dues parts:

 Bloc Comú:  180 h de durada

 Bloc Específic: 470 h de durada (210 h de pràctiques)

El BE comparteix 5 Mòduls Formatus (115 h) amb el TEH 
de disciplines de resistència.

TEH Cicle Final Disciplines Olímpiques



La Formació Professional Reglada del 
Sector Eqüestre (Administració Educativa)

Representa la figura professional de Director Esportiu, 
entrenador d'alt rendiment i professor de TEHs

Per accedir cal ser TEH en Disciplines Olímpiques, tenir 
aprovat el Batxillerat i superar una prova d'accés 
específica de nivell tècnic d'equitació.

Es divideix en dues parts:

 Bloc Comú:  220 h de durada

 Bloc Específic: 730 h de durada (230 h de pràctiques)

Tècnic Esportiu Superior en Hípica



La Formació Professional Reglada del 
Sector Eqüestre (Administració Educativa)

 Prova escrita de coneixements generals del cavall

 Prova tècnica de preparació i despreparació

 Reprise de nivell 1 de doma clàssica

Recorregut de salt amb altura màxima de 0,80 m

Recorregit de cross de nivell promoció

Proves específica d'accés al TEH 1r nivell



La Formació Professional Reglada del 
Sector Eqüestre (Administració Educativa)

 Reprise de nivell 3 de doma clàssica

 Recorregut de salt amb altura màxima de 1,20 m

Recorregit de cross de nivell 1 estel

Proves específica d'accés al TEH 2n nivell



La Formació Professional Reglada del 
Sector Eqüestre (Administració Educativa)

Execució tècnica d'una de les següents proves: 

 Reprise de nivell relativament avançat de doma 
clàssica

 Recorregut de salt amb altura màxima de 1,35 m

Recorregit de cross de nivell 2 estel

Anàlisis tècnic de les proves de les 3 especialitats

Proves específica d'accés al TE Superior en Hípica



La Formació al Sector Eqüestre

Per poder ajudar a la elecció més adequada per a cada perfil 
d'alumne proposem les següents orientacions:

 Professionals en hípiques:  Tècnic Esportiu en Hípica

 Professionals en empreses de turisme eqüestre:

 Certificat Professionalitat Guia Eqüestre

 Cicle Inicial del TEH

 CAFEMN

 Professorat Tècnics Esportius:  Tècnic Esportiu Superior

Orientació per la selecció d'opcions de formació



La Formació al Sector Eqüestre

Per alumnes joves de formació inicial que surten de l'ESO i es volen 
dedicar professionalment al món del cavall proposem el següent 
itinerari:

1) Tècnic en Activitats Eqüestres (TAE): 2 cursos acadèmics

2) Tècnic Esportiu en Hípica: 1 curs acadèmic (es convaliden força 
mòduls formatius)

3) Opció A: Tècnic Esportiu Superior en Hípic

 Opció B: Tècnic Superior en Ramaderia i Assistència en Sanitat 
Animal 

Orientació per la selecció d'opcions de formació



La Formació al Sector Eqüestre

Gràcies per

la seva atenció 


