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Tècnic/a
en Ramaderia i Assistència en 
Sanitat Animal

Descripció

Durada:

Accés

Sortides professionalsContingut/Assignatures

Consisteix a gestionar la producció ramadera i realitzar treballs especialitzats de suport a equips 
veterinaris, programant i organitzant els recursos materials i humans disponibles, i aplicant els plans 
de producció, qualitat, sanitat i benestar animal, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental, 
d’acord amb la legislació vigent.

2000 hores.

Tenir el títol de batxillerat, tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista, haver superat 
el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental, haver superat el 
curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari, tenir qualsevol titulació universitària o una 
d’equivalent, haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. També s’hi pot 
accedir amb el títol de tècnic de formació professional.
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. 
Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza 
la prova.

Organització i control de la reproducció
i cria (211 h)
Gestió de la producció animal (212 h)
Gestió de la recria de cavalls (99 h)
Organització i supervisió de la doma
i maneig d’èquids (165 h)
Maquinària i instal·lacions
ramaderes (132 h)
Sanejament ramader (132 h)
Assistència a l’atenció veterinària (99 h)
Bioseguretat (132 h)
Gestió de centres veterinaris (66 h)
Projecte de ramaderia i assistència
en sanitat animal (66 h)
Formació i orientació laboral (99 h)
Empresa i iniciativa emprenedora (66 h)
Formació en centres de treball (383 h)
Gestió de l’empresa agrària (66 h)
Producció de cultius (36 h)
Fonaments agronòmics (36 h)

Encarregat/da d’explotació ramadera, en general.
Responsable de la producció en cooperatives, 
en societats agràries de transformació o d’altres 
associacions de ramaders.
Responsable de la producció en explotacions o 
empreses ramaderes.
Responsable en empreses de serveis relacionats 
amb la producció ramadera.
Responsable d’inseminació artificial en explo-
tacions ramaderes o en centres de recollida 
de semen.
Encarregat/da de màquines i equips ramaders.
Responsable i gestor/a de ramaderies equines.
Assessor/a i supervisor/a per a la planificació, 
muntatge i funcionament d’empreses i enti-
tats associades a esdeveniments, espectacles, 
demostracions eqüestres, activitats recreatives, 
esportives i terapèutiques (hipoteràpia).
Responsable del maneig i de les cures del bestiar 
i de les instal·lacions en centres d’ensinistrament, 
doma i entrenament de bestiar equí.
Responsable del maneig i de les cures del 
bestiar i de les instal·lacions en escoles i clubs 
d’equitació.
Responsable del maneig, de les cures i de l’ad-
ministració de teràpies en centres de pupil·latge, 
descans i recuperació de bestiar equí.
Integrant en comissions de valoració, selecció i 
compra de bestiar equí.
Responsable d’empreses de servei relacionades 
amb el sector equí.
Ajudant/a de veterinària en facultats i centres 
d’investigació animal.
Visitador/a de productes de veterinària.
Ajudant/a de veterinària en equips veterinaris 
especialitzats en animals de granja i producció.
Ajudant/a de veterinària en explotacions 
ramaderes.
Ajudant/a de veterinària en agrupacions de 
defensa sanitària
Ajudant/a de veterinària en associacions de 
productors.
Ajudant/a de veterinària en empreses del sector 
agroalimentari i d’empreses de serveis a la 
ramaderia.

Accés a qualsevol estudi universitari oficial o de 
grau o al món laboral com a:
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