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Qui som 

L’equip directiu de Cavalls Pintats està format per Elisenda Sabaté Simón, màxima 

responsable del centre, i per Josep Closas Compte, encarregat principalment de l’àrea de 

comunicació i formació. 

Elisenda està inscrita en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de la Generalitat de 

Catalunya com a Directora Esportiva amb el número 006248. Entre d’altres, ha cursat els 

estudis d’Experta Professional en Gestió del Turisme Eqüestre per la UNED. 

Josep està inscrit en el Registre Oficial de Professionals de l'Esport de la Generalitat de 

Catalunya com a Director Esportiu i com a Entrenador Professional amb el número 000655. 

Entre d’altres, ha cursat els estudis  d’Expert Professional en Gestió del Turisme Eqüestre per la 

UNED i de Tècnic Esportiu de Nivell II en les Disciplines Hípiques de Resistència, Orientació i 

Turisme Eqüestre. Josep també es dedica professionalment a la informàtica i a les noves 

tecnologies a través de l’empresa Equus Interactiva (http://www.equusinteractiva.com/josep-

closas). 

També col·laboren amb el centre altres professionals, com per exemple, Juan Andrés Cantos 

Requena, genet internacional i Tècnic Esportiu de Nivell II en les Disciplines Hípiques de Salt, 

Doma i Complert, Carme Cama, formada als EEUU per l’equip Parelli o Glòria Pons i Parera, 

Veterinària Equina. 

 

Elisenda Sabaté Simón 
NIF: 35.004.524-L 

Cavalls Pintats, S.L. 
NIF: B-61.789.731 

Club Hípic Cavalls Pintats  
NIF: G-65.869.943 
Codi Federació: CT-000203 

Masia de Ca n'Abat 

08769 Castellví de Rosanes 

Barcelona (GPS: 41.46150129ºN - 1.89638129ºE) 

Tel. 661 648 525 

http://www.cavallspintats.com 

info@cavallspintats.com 
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Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques 

Aquesta competència està inclosa en el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de 

conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural i queda regulada en el Decret 

119/1999.  

Durada: 180 hores 

Competències generals: 

És competència general d’aquest tècnic conduir clients/usuaris en condicions de seguretat per 

senders o zones de muntanya a cavall, i aconseguir la satisfacció dels usuaris i un nivell de 

qualitat dins dels límits de cost previstos. 

Les competències i les realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són: 

1. Establir l’itinerari de l’activitat tenint en compte les característiques dels usuaris i les 

condicions del medi. 

2. Preparar el material, condicionar els cavalls i encarregar-se del seu manteniment. 

3. Cavalcar amb equilibri i soltesa als diferents aires en muntada d’exterior per terrenys 

de diverses característiques. 

4. Informar sobre les tècniques d’equitació, les característiques del cavall, de l’itinerari i 

de la zona, i sensibilitzar el client/usuari amb relació als aspectes de conservació del 

medi. 

5. Guiar, organitzar i animar el grup, i adaptar-se a les característiques dels integrants. 

6. Organitzar activitats complementàries de caràcter lúdic per realitzar-les en les hores 

de descans. 

7. Aplicar primers auxilis a malalts i accidentats i coordinar-ne el trasllat en cas necessari. 

8. Dirigir el grup en situacions difícils o extremes i organitzar les mesures de 

supervivència que assegurin les necessitats d’alimentació, hidratació i refugi. 

9. Seleccionar una ubicació segura i organitzar una zona de pernoctació, respectant la 

normativa vigent. 

 Àmbit professional i de treball: 

Aquest tècnic exercirà la seva activitat en el camp del turisme i el lleure, prestant serveis 

d’acompanyament a clients/usuaris particulars o grups organitzats que desitgin realitzar rutes i 

passejades a cavall en el medi natural, en la baixa i mitjana muntanya. 

Els diversos tipus d’empreses on pot desenvolupar la seva feina són: 

• Empreses d’esports d’aventura. 

• Empreses turístiques: hotels, càmpings, albergs, cases de colònies, refugis. 

• Agències de viatges. 

• Empreses de gestió de parcs naturals o zones protegides. 

• Clubs esportius. 

• Escoles. 
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• Relacionar el material i l’equip de guarnició bàsic i complementari amb les seves 

característiques, utilitat i necessitats de manteniment. 

• Determinar el tipus i la quantitat de material necessari per a una ruta eqüestre segons 

les condicions geoclimàtiques de l’itinerari, la durada i el nombre i les característiques 

dels participants. 

• Seleccionar el tipus i la quantitat de racions alimentàries i d’aigua necessàries per al 

cavall segons les característiques i la durada de l’itinerari, els mitjans d’assistència i les 

condicions climatològiques, d’acord amb els protocols establerts. 

• Determinar els mitjans de transport que cal utilitzar, la documentació necessària, el 

ritme de marxa, els punts de parada i la zona de pernoctació i les activitats que cal 

realitzar segons les característiques i les condicions de la ruta programada i els 

participants. 

• Determinar les accions que cal realitzar i les mesures de seguretat i control del grup de 

genets que cal prendre davant de situacions de possible risc relacionades amb el 

cavall, l’itinerari, el medi o els participants. 

• Determinar el contingut de la informació i les consignes que han de rebre els genets en 

relació amb l’itinerari, el medi, els aspectes tècnics i de seguretat en la muntada i les 

normes de circulació segons les característiques i les condicions de desenvolupament 

de la ruta. 

• Col·locar i ajustar en el cavall la cabeçada, la brida, el filet, el mos, la sella i el material 

accessori d’una manera ordenada, amb destresa i cura de l’animal. 

• Preparar el cavall de rècula amb el material necessari, tenint en compte els criteris de 

fixació i distribució de la càrrega. 

• Realitzar la higiene de cavalls en estabulació tancada o lliure, amb el mètode, els 

instruments i els productes adequats en cada cas i segons els procediments establerts. 

• Identificar les condicions constructives, de seguretat, higièniques i de confort que han 

de complir els espais d’estabulació lliure i tancada, a partir de les normes establertes. 

• Determinar la solució d’emergència més adequada davant d’anomalies o alteracions 

en el ferrament, a partir de la inspecció de l’unglot i dels defectes de la ferradura. 

• Realitzar reparacions provisionals del ferrament i del material de guarnició segons els 

procediments establerts i en condicions de seguretat. 

• Realitzar les operacions d’embarcament i desembarcament de cavalls en mitjans de 

transport d’una manera ordenada, en condicions de seguretat i cura en la preparació i 

tracte de l’animal. 

• Muntar i desmuntar des de terra, en condicions de seguretat i eficàcia. 

• Ajudar d’altres genets a muntar i desmuntar, amb seguretat, eficàcia i mantenint 

l’equilibri. 

• Conduir el cavall als tres aires en pista i en diversos tipus de terreny amb equilibri, 

control de la impulsió i direcció, i en condicions de seguretat. 

• Utilitzar les ajudes naturals o artificials adequades en cada cas per a la realització de 

parades, transició entre passos, girs i canvis de direcció. 

• Adoptar sobre el cavall la posició correcta segons l’aire en què es munta i les 

característiques del terreny. 
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4. Organització d’itineraris: 

• 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. 

5. L’alimentació i abeurament del cavall: 

• Aliments naturals i industrials. Característiques, avantatges i inconvenients. 

• Racions més adequades segons l’activitat. 

• Necessitats alimentàries abans, durant i després de la ruta. 

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. 

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. 

8. El transport de cavalls: 

• Mitjans de transport més utilitzats. Característiques dels vehicles de transport. 
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• Valoració de les dades. 

• 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. 

• Esquilada. 

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. 

4. Col·locació i ajust de l’equip: 

• Identificació de les característiques del cavall i del tipus d’activitat. 

• Selecció del suador i de la sella adequada. 

• Ensellat del cavall. 

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

• Col·locació dels protectors de peus i mans. 

• Comprovació. 

5. Equitació: 

• Comprovació de l’equip del cavall. 

• Adaptació dels estreps. 

• Apropament i contacte amb el cavall. 

• Inici de la ruta. 

• Subjecció de les regnes. 

• Muntada. 

• Determinació de l’aire que cal adoptar. 

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

• Ajust de l’equip per a la parada. 

• Parada. 

• Desmuntada. 

• Finalització de l’itinerari a peu. 

• Descol·locació de l’equip. 

6. Reparació i manteniment del material i equip: 

• Neteja i manteniment del material i equip. 

• Greixatge del material de cuir. 
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• Detecció de signes del medi, dels cavalls o de les persones que requereixin una atenció 

especial. 

• Transmissió de les consignes adequades en cada cas. 

• Demostració, si cal, de la posició o les accions que cal prendre en diverses situacions. 

• Verificació que el grup segueix les indicacions. 

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. 

Continguts d’actituds: 

1. Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes: 

• Presa de decisions quan es detecten en el cavall signes o símptomes de malaltia o 

disfuncions. 

• Presa de decisions quan es produeix una alteració en la ferradura. 

• Presa de decisions davant d’incidències que es puguin produir relacionades amb el 

medi o amb les persones durant el desenvolupament de la ruta. 

• Justificació de les decisions preses en l’assignació dels cavalls als diversos participants. 

2. Execució sistemàtica de la comprovació dels resultats: 

• Comprovació sistemàtica del material i l’equip del cavall i el necessari per a la ruta. 

3. Optimació del treball: 

• Eficàcia en la realització de les operacions de preparació i d’higiene del cavall. 

• Eficàcia en el control del cavall i del grup de genets. 

4. Ordre i mètode de treball: 

• Seqüència i ordenació de les accions de preparació del cavall i col·locació de l’equip. 

• Seqüència i ordenació de les operacions quan s’ha de realitzar una reparació 

d’emergència del ferrament o els guarniments. 

• Prioritat de les accions necessàries per a la higiene i cura del cavall en els moments de 

descans o quan es finalitza l’activitat. 

5. Direcció de recursos humans: 

• Coordinació dels participants en la realització de les tasques comunitàries que 

comporti l’activitat. 
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• Constància i esforç per millorar la tècnica d’equitació i els seus coneixements sobre el 

cavall. 

Qualificació professional de guia per itineraris eqüestres en el medi 

natural 

Una altra forma d’adquirir la competència que ens ocupa del cicle formatiu de grau mitjà de 

conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural, és per la via de les qualificacions 

professionals, concretament amb la competència de codi AE_2-339_2 del catàleg del Institut 

Català de Qualificacions Professionals (Q_00729.pdf), que es correspon amb el codi 

AFD339_2 del Instituto Nacional de las Cualificaciones.  

Aquesta qualificació forma part de la família professional d’activitats físicoesportives i està 

formada per les següents unitats de competència i mòduls formatius: 

Unitats de competència 

UC_2-1079-11_2 Determinar i organitzar itineraris a cavall per terrenys 
variats. 

Nivell: 2 

UC_2-1080-11_2 Dominar les tècniques bàsiques de muntada a cavall. Nivell: 2 
UC_2-0719-11_2 Alimentar i realitzar el maneig general i els primers auxilis 

al bestiar equí. 
Nivell: 2 

UC_2-1081-11_2 Guiar i dinamitzar persones per itineraris a cavall. Nivell: 2 
UC_2-0272-11_2 Assistir com a primer/a intervinent en cas d'accident o 

situació d'emergència. 
Nivell: 2 

 

Mòduls formatius 

MF_1-9984-1111_2 Benestar animal. 60 hores Nivell: 2 
MF_1-9985-1111_2 Prevenció de riscos laborals i primers auxilis 

en activitats agràries. 
60 hores Nivell: 2 

MF_2-0272-1111_2 Primers auxilis. 60 hores Nivell: 2 
MF_2-0719-1111_2 Alimentació, maneig general i primers auxilis 

al bestiar equí. 
90 hores Nivell: 2 

MF_2-1079-1111_2 Itineraris a cavall. 120 hores Nivell: 2 
MF_2-1080-1111_2 Tècniques bàsiques de muntada a cavall. 180 hores Nivell: 2 
MF_2-1081-1111_2 Conducció de persones per itineraris a cavall. 150 hores Nivell: 2 
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• Dissenyar itineraris a cavall, organitzar i conduir grups.  

Quan dissenyem una ruta a cavall hem de tenir en compte tota una sèrie de 

requeriments, no només pel que fa al tipus de terreny, parades, alimentació dels 

cavalls, etcètera, sinó també cóm organitzarem la filera, fent servir els conceptes 

apresos sobre etologia i pensant també en el nivell d’equitació dels clientes o les 

característiques del grup. Però el més important és conèixer i saber resoldre els 

principals problemes amb els que ens podrem trobar quan realitzem l’activitat. 

• Us de noves tecnologies i coneixement de la legislació vigent. 

Tot i que hi ha altres crèdits del curs que parlen d’aquest conceptes, és molt important 

saber utilitzar correctament els programaris adequats i el GPS quan es planifiquen i 

s’executen  marxes a cavall. Per altra banda, també hi ha una normativa específica pel 

sector eqüestre que s’ha de conèixer i que és diferent de la resta d’esports del cicle 

formatiu. 

Tota la resta de continguts i conceptes s’aniran incorporant a mida que es vagin necessitant  al 

desenvolupar els apartats anteriorment descrits. 

Metodologia 

Cavalls Pintats aposta per una metodologia d’ensenyament basada en la pràctica, molt 

vivencial, però amb una base teòrica sòlida, disponible també “on-line”, que permetrà que els 

alumnes puguin trobar els continguts, degudament estructurats, en el nostre portal  formatiu. 

Posarem a disposició dels alumnes un sistema de tutoria virtual, on un professor especialista 

podrà respondre als dubtes dels alumnes. Per altra banda, a tots aquells alumnes que optin 

per fer el treball de síntesi sobre l’activitat eqüestre, també els hi donarem suport i seguiment 

de la seva feina. També oferim les nostres instal·lacions per fer les pràctiques del cicle 

formatiu, donant continuïtat i coherència al crèdit. 

Volem que el curs sigui eminentment pràctic, prioritzant el contacte amb el cavall i les sortides 

el exterior, però sense oblidar la part teòrica que fonamenta la comprensió d’allò que significa 

muntar i treballar amb cavalls. 

L’equip de professionals i docents de Cavalls Pintats està format per Tècnics Esportius en 

Hípica i professors, col·laboradores del centre,  especialistes en etologia, maneig i veterinària, 

que impartiran cadascun d’ells els mòduls corresponents.  

Estructuració de les sessions 

Es dividiran els alumnes en tres grups de treball i s’organitzaran les jornades lectives en tres 

parts, amb activitats teòric/pràctiques diferents, una per a cada grup. Al acabar el dia, tots els 

grups hauran fet les mateixes activitats. 
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• Assistir als clients a la sortida. 

• Recollir línies i desmuntar taules. 
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Per altra banda, durant el curs escolar, Cavalls Pintats anirà informant als alumnes del cicle 

formatiu les diferents activitats o jornades tècniques que organitza, de forma gratuïta o a molt 

baix preu, l’Escola de Capacitació Agrària Eqüestre de la Generalitat de Catalunya, com per 

exemple, seminaris de TREC, seminaris de riscos laborals en el sector agrari/eqüestre, etcètera. 

Igualment, seria interessant incloure en el curs el mòdul de Benestar Animal durant el 

Transport com un element més que marqués l’oferta formativa i diferenciada del centre.  

Filosofia 

La nostra voluntat és formar als futurs professionals del sector i no volem escatimar mitjans a 

l’hora de fer-ho. Per això, tot i que tenim competències per impartit, amb els propis recursos 

del centre, totes les hores del crèdit, considerem que hem d’incorporar especialistes externs 

per impartir certes matèries, com per exemple veterinària, maneig o ferrament d’emergència. 

 

Pressupost 

Aquest pressupost està calculat en base a 60 alumnes, que conformarien dos grups de 30 a 

tots els efectes. 

Durant el curs escolar, cada grup vindrà a les instal·lacions de Cavalls Pintats un cop per 

setmana, 6 hores al dia, fins a completar 150 hores lectives repartides en 25 jornades. 

La ruta de fi de curs tindrà una càrrega lectiva de 30 hores, que sumades a les 150 hores 

anteriors, completen les 180 hores del crèdit. En el cost de la ruta també està inclosa la 

partida d’alimentació i allotjament en el nostre centre, en forma de bivac o lliteres. 

Unitats Concepte Preu / hora Total 

150 Hores formatives teòrico/pràctiques a les instal·lacions 
de Cavalls Pintats. 

  

30 Hores formatives pràctiques, ruta de fi de curs.   
Total, preu per alumne  

Total, preu per 60 alumnes  

 

Nota: aquest pressupost és orientatiu i no inclou IVA. Està confeccionat com una llista 

d’intencions i com un punt de partida per tal d’arribar al projecte formatiu que més s’adapti als 

objectius finals del centre. Aquest pressupost no inclou un possible increment del preu derivat 

de l’augment de l’IPC de l’any 2012. 

Castellví de Rosanes, 7 de novembre de 2012 

 

 

Elisenda Sabaté Simón 

Directora del Centre 
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