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Veterinària 

Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals: 

1. El cavall: 

• Tipus de cavalls. 

• Les races de cavalls: característiques i aptituds de cadascuna. 

• Capes i pelatge dels cavalls. 

• Les regions anatòmiques del cavall. 

• Anatomia i fisiologia bàsica. 

• Patologies més freqüents de les extremitats, digestives, respiratòries, de la pell i 

al·lèrgies: simptomatologia bàsica, prevenció i protocols d’actuació. 

• Vacunacions i desparasitacions. 

• El cavall de marxa: característiques morfològiques i de comportament. 

• Doma especial que ha de tenir el cavall de marxa. 

• Criteris que cal tenir en compte en la selecció del cavall. 

2. Psicologia equina: 

• Característiques dels òrgans sensitius: agudesa auditiva i visual. 

• Vicis dels cavalls. 

3. Material i equip: 

• La farmaciola de primers auxilis: productes i material de cures del cavall. 

10. El ferrament d’emergència: 

• Anatomia de l’unglot. 

Altres: 

• Metabolisme energètic i tipus de cavalls. 

• Sistema respiratori. 

• Sistema cardiovascular. 

• Biomecànica del cavall. 

Continguts de procediments: 

1. Cura del cavall: 

• Observació del cavall. 

• Detecció de signes i símptomes. 

• Presa de les constants vitals (temperatura, pols, respiració). 

• Valoració de les dades. 

• Col·locació, si cal, de benes i mantes. 
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Continguts de procediments: 

4. Col·locació i ajust de l’equip: 

• Selecció del suador i de la sella adequada. 

• Ajustament de la cabeçada, les brides i els estreps. 

6. Reparació i manteniment del material i equip: 

• Neteja i manteniment del material i equip. 

• Greixatge del material de cuir. 

• Comprovació de l’estat d’operativitat de l’equip. 

• Aplicació de solucions d’emergència. 

8. Planificació d’una ruta eqüestre: 

• Determinació del material necessari. 

 

Cura i higiene del cavall 

Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals: 

6. La higiene del cavall: 

• La higiene del cavall: mètode i freqüència. 

• Estris i productes utilitzats en la higiene del cavall. 

• La neteja i desinfecció dels espais d’estabulació lliure i tancada: mètode i freqüència 

de realització. 

• Estris i productes utilitzats en la neteja de boxs. 

• Materials del jaç: tipus i característiques. 

• Les necessitats higièniques dels cavalls en ruta. 

8. El transport de cavalls: 

• La preparació del cavall per al transport: material de protecció. 

Continguts de procediments: 

1. Cura del cavall: 

• Col·locació, si cal, de benes i mantes. 

2. Higiene del cavall: 

• Selecció dels estris i els productes d’higiene. 

• Neteja del cavall. 

• Trenat de la crinera i la cua. 
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 7. L’allotjament del cavall: 

• L’estabulació lliure i tancada: característiques i condicions. 

• Criteris de selecció dels llocs de parada en ruta. 

• Formes de subjecció del cavall durant les parades i en pernoctació. 

• L’estabulació provisional en ruta: condicions de l’espai, mètode de preparació, 

precaucions que cal tenir en compte. 

Altres: 

• Principals parts d’una instal·lació hípica. 

• Disseny amb sentit comú d’una petita instal·lació hípica. 

Normativa: 

• Ordenació zootècnica, sanitària i de benestar animal. 

• Riscos laborals específics del sector agrari-eqüestre. 

Continguts de procediments: 

3. Condicionament de l’estable: 

• Preparació i/o reposició del material del jaç. 

• Neteja i manteniment d’abeuradors, menjadors i d’altres elements. 

• Comprovació de les condicions de seguretat i de drenatge. 

• Desinfecció i desinfectació de les instal·lacions. 

Altres: 

• Neteja de quadres i paddocks. 

• Reparació de tancats. 

• Muntatge i desmuntatge de línies per lligar cavalls en ruta. 

• Muntatge de paddocks provisionals. 

 

Transport 

Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals: 

8. El transport de cavalls: 

• Mitjans de transport més utilitzats. Característiques dels vehicles de transport. 

• La preparació del cavall per al transport: material de protecció. 

• Mètode d’embarcament i desembarcament. 

• Atencions al cavall durant el transport. Precaucions que cal tenir en compte. 
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Maneig 

Continguts de procediments: 

Altres: 

• Conducció de cavalls peu a terra. 

• Donar corda al cavall. 

• Iniciació de genets a la corda. 

• Tècniques avançades de maneig de cavalls peu a terra, equitació etològica. 

 

Equitació 

Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals: 

11. Tècniques d’equitació: 

• Muntada i desmuntada del cavall: posició del genet, tècnica i precaucions. 

• Les ajudes: tipus, efectes i utilització. 

• Els aires del cavall: pas, trot i galop. 

• Tècnica de muntada als diferents aires en pista i en terrenys de diferent dificultat. 

• Tècnica de superació d’obstacles. 

• Parades i transició: posició i ajudes. 

• Girs i canvis de direcció. 

• El pas enrere. 

• La conducció del cavall de rècula: preparació i tècnica. Precaucions. 

12. Tècnica d’iniciació al salt: 

• Tipus d’obstacles. 

• Tècnica de salt: posició bàsica i muntada en equilibri. 

• Salt d’obstacles en pista i en exterior. 

• Precaucions. 

Altres: 

• Principis bàsics: el moviment de les diferents parts del cavall i la lògica de l’equitació. 

• Nocions bàsiques d’entrenament de cavalls. 

• Exercicis per cavalls i càrrega de treball d’entrenament. 

• Introducció al TREC. 

Continguts de procediments: 

4. Col·locació i ajust de l’equip: 

• Identificació de les característiques del cavall i del tipus d’activitat. 
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• Factors que cal tenir en compte en el disseny de la ruta: distància, relleu, parades, 

trams de l’itinerari que s’han de recórrer a peu, tipus de clients/usuaris, objectius de la 

marxa. 

• Consignes tècniques i de seguretat. 

• Consignes que han de rebre els genets abans, durant i després de la marxa:  

o Consignes sobre el cavall, l’equip i el material, i el comportament de les 

persones. 

o Informació que han de tenir els genets sobre l’itinerari. 

• Criteris que cal tenir en compte en l’assignació de cavalls: segons les característiques 

de la ruta i les de l’usuari. 

• Criteris de distribució i organització del grup. 

• Alternança dels cavalls. 

• Mesures de seguretat i de control del grup: normes de circulació de cavalls per camins 

i carreteres, criteris de reagrupament dels cavalls, distàncies mínimes i màximes entre 

els cavalls del grup, recerca de cavalls descontrolats.  

• La documentació necessària del cavall en ruta. 

6. La higiene del cavall: 

• Les necessitats higièniques dels cavalls en ruta. 

7. L’allotjament del cavall: 

• L’estabulació lliure i tancada: característiques i condicions. 

• Criteris de selecció dels llocs de parada en ruta. 

• Formes de subjecció del cavall durant les parades i en pernoctació. 

• L’estabulació provisional en ruta: condicions de l’espai, mètode de preparació, 

precaucions que cal tenir en compte. 

10. El ferrament d’emergència: 

• Anomalies de la ferradura més freqüents que es poden presentar durant la ruta: signes 

i símptomes de detecció. 

• El ferrament d’emergència: tècnica i eines bàsiques. 

• Solucions d’emergència: tècnica de col·locació d’una sandàlia. 

11. Tècniques d’equitació: 

• La conducció del cavall de rècula: preparació i tècnica. Precaucions. 

Continguts de procediments: 

5. Equitació: 

• Inici de la ruta. 

• Utilització de les ajudes adequades en cada cas per a la conducció del cavall. 

• Ajust de l’equip per a la parada. 
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10. Preparació d’una estabulació: 

• Selecció de la zona de pernoctació. 

• Comprovació de les condicions de la zona. 

• Establiment de les mesures de seguretat, si cal. 

• Distribució dels cavalls en l’espai disponible. 

• Determinació del lloc i la tècnica de subjecció de cada cavall. 

• Preparació del cavall per a la pernoctació. 

Empresa 

Continguts de procediments: 

8. Planificació d’una ruta eqüestre: 

• Determinació de l’objectiu de la ruta. 

• Identificació de les característiques i el nivell d’equitació dels participants. 

• Establiment dels horaris, ritme de marxa i llocs de parada. 

• Programació de les activitats lúdiques o culturals que cal realitzar durant la ruta. 

• Concreció de la informació que ha de rebre el genet. 

• Determinació de les solucions que cal adoptar en cas de possibles incidències. 

Altres: 

• Integració i convivència del servei de conducció de grups a cavall dins d’altres 

estructures empresarials, com per exemple, hípiques, càmpings, esports d’aventura, 

etcètera. 

• Senyalització d’espais i idoneïtat de la ubicació de les instal·lacions. 

• Organismes oficials. 

• Principals proveïdors i tipus. 

• Elaboració del producte final. 

• Comercialització del producte o servei. 

Normativa: 

• Llei dels professionals de l’esport. 

• Titulació i currículum CAFEMN. 

• Regulació de les activitats físico-esportives en el medi natural. 

• Cens d’empreses que organitzen activitats físico-esportives en el medi natural. 

• Formació professional d’equitació (reglada). 

• Assegurances específiques de responsabilitat civil i d’accidents per professionals i 

empreses. 

• Assegurances de responsabilitat civil pels cavalls. 

• Ordenació zootècnica, sanitària i de benestar animal. 

• Riscos laborals específics del sector agrari-eqüestre.  
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Ruta de fi de curs i treball de síntesi 

La ruta de fi de curs no està desenvolupada en aquest document. Al finalitzar aquesta activitat, 

l’alumne haurà de fer el corresponent treball de síntesi, tot i que durant les últimes hores 

corresponents a les assignatures d’itineraris i empresa es treballarà sobre això. 

Per a obtenir més informació sobre la ruta de fi de curs consulteu el document de planificació 

de les sessions o el document principal de presentació i pressupost. 

 

Criteris d’avaluació 

Serà necessària la presencia al 80% de les hores de classe per tal de poder avaluar als alumnes. 

A cada classe es farà una valoració objectiva de l’actitud de l’alumne. 

L’avaluació de la part teòrica de les assignatures serà de tipus test, just abans de començar la 

següent classe de la mateixa matèria. 

En l’avaluació de la part pràctica, exceptuant l’equitació, es tindrà en compte sobre tot la 

predisposició de l’alumne a realitzar les tasques que se li encomanin. 

L’últim dia de classe d’equitació s’examinarà als alumnes, fent servir com a criteri l’exàmen de 

nivell  de Galops 2. 

La nota de les activitats en el centre s’obtindrà de la mitjana de: 

• Mitjana dels exàmens teòrics tipus test 30% 

• Mitjana de la avaluació de la part pràctica 30% 

• Exàmen d’equitació segons el Galop 2 de la Federació Catalana d’Hípica 40% 

La nota del crèdit s’obtindrà de la mitjana de: 

• Activitats al centre 50% 

• Treball de síntesi 50%  

Per aprovar el crèdit serà necessari aprovar també el treball de síntesi. 
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