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Models d’organització de les jornades i sessions 

Model 1 

Es divideixen els 30 alumnes en tres grups de 10 (A, B i C). El 100% de les activitats es 

desenvolupen la mateixa jornada o dia. A cada franja horària cada grup fa una activitat 

diferent .  

 Jornada 

 P1 P2 P3 

08-10 A  B  C  

10-12 B  C  A  

12-14 C  A  B  

 

Model 2 

Es divideixen els 30 alumnes en tres grups de 10 (A, B i C). El 100% de les activitats es 

desenvolupen en tres jornades o dies. Aquestes activitats estan pensades per aprofitar la visita 

a les instal·lacions de personal aliè al centre, com per exemple el ferrador. 

 Jornada 1 Jornada 2 Jornada 3 

08-10 A  B  C  A  B  C  A  B  C  

10-12 A  B  C  A  B  C  A  B  C  

12-14 A  B  C  A  B  C  A  B  C  

 

Model 3 

Es divideixen els 30 alumnes en tres grups de 10 (A, B i C). El 100% de les activitats es 

desenvolupen en tres jornades o dies. Cada dia un grup sencer sortirà d’excursió. Els altres dos 

grups faran classes teòriques de matèries diferents, tot i que el primer dia i l’últim, 

compartiran aula, professor (P1, P2 i P3) i temàtica. 

 Jornada 1 Jornada 2 Jornada 3 

 P1 P2 P1 P2 P3 P1 P3 

08-10 A  B  C  B  A  C  C  A  B  

10-12 A  B  C  B  A  C  C  A  B  

12-14 A  B  C  B  A  C  C  A  B  

 

Nota: els colors no estan relacionats amb cap assignatura en concret. Només serveixen per 

il·lustrar la forma d’organització dels tipus de sessions. 

L’assignatura maneig i d’equitació 

Les fitxes corresponents a aquestes assignatures no estan tan detallades com les de la resta, ja 

que treballar o muntar un cavall és un exercici pràctic i té el seu propi procés d’aprenentatge.  
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Espai Pati Professor Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls 5 Sessió Neteja i preparació bàsica dels cavalls 

 
Explicació de la sessió: 
 
La primera part de la sessió consistirà en realitzar sense cavalls els nusos bàsics i conèixer la 
utilitat dels estris de neteja i l’equipament bàsic del cavall. L’instructor explicarà la importància 
d’aquest procediment, cóm es poden detectar lesions dels cavalls i cóm lligar als cavalls amb 
seguretat, tant pel genet com pels propis cavalls, respectant l’espai entre ells i anticipant-nos a 
les reaccions d’alguns cavalls, com per exemple, el possible intent de mossegar en el moment 
d’ajustar la cingla. També es formaran binomis i es faran jocs entre ells. En la segona part de la 
sessió, s’aniran a buscar als cavalls, es lligaran i es procedirà per parelles primer a raspallar i 
després a vestir/desvestir al cavall. L’altre concepte important que es tractarà és ensenyar a 
cóm aixecar amb seguretat les potes dels cavalls. Després es tornaran els cavalls als seus 
tancats, de tal forma que cada alumne vagi a buscar i torni a un cavall dins de la mateixa 
jornada. Al acabar l’instructor demanarà als alumnes que portin escrit en un paper, per al 
proper dia de classe, totes les reaccions observades ens els cavalls. 
 
Temes que es tractaran: 
 

• Aprendre a lligar als cavalls amb seguretat, tipus bàsics de nusos. 

• Primera higiene. 

• Raspalls i útils de neteja. 

• Presentació de l’equipament bàsic del cavall. 

• Preparació bàsica del cavall. 
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  Jornada 3 Setmana  Model 1 
Espai Aula 1 Professor Veterinari / Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls  Sessió Etologia 2 

 
Temes que es tractaran:  
 

• Signes externs que manifesten el comportament del cavall. 

• Instints del cavall: accions i reaccions davant de determinades situacions. Mètodes de 
prevenció i control. 

• Perills que comporten determinades reaccions del cavall. 

• Mètode d’embarcament i desembarcament. 

• Mecanismes d’aprenentatge dels cavall. 

• Conceptes de reforç positiu, negatiu i càstig. 
 
Espai Pista Professor Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls 10 Sessió Maneig 

 
Exercicis pràctics:  
 

• Donar corda al cavall. 
 
Espai Aula 2 Professor Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls  Sessió Equipament 1 

 
Temes que es tractaran:  
 

• Cabeçada i brida: tipus, col·locació i ajust, manteniment bàsic. 

• Filet i mos: tipus, col·locació i ajust, efectes sobre el cavall, manteniment bàsic. 

• Selles, accessoris i martingales: tipus, col·locació i ajust, manteniment bàsic. 

• Accessoris per a la marxa: tipus d’accessoris i utilitat. 

• Criteris de distribució i fixació de la càrrega. 

• Material de ferrament d’emergència. 

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

• La neteja de l’equip: material i productes. Tècnica i periodicitat. 

• El vestuari del genet. 
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  Jornada 5 Setmana  Model 1 
Espai Pista Professor Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls 10 Sessió Equitació 

 
Explicació de la sessió: 
 
Classe d’iniciació. Amés de la realització de tot el protocol que implica muntar a cavall, com per 
exemple la higiene; la revisió de l’equipament i la seva col·locació; etcètera, l’objectiu 
d’aquesta sessió consisteix en que l’alumne sigui capaç de controlar al pas el moviment del seu 
cavall. Per això, es muntarà a la pista d’entrenament un petit circuit fet amb les fustes dels 
obstacles que els alumnes hauran de completar muntats a cavall. 
 
En aquesta classe i en totes les següents d’equitació, es tindrà en compte l’estructuració de les 
sessions de l’entrenament esportiu: escalfament, treball i tornada a la calma. 
 
Temes que es tractaran y exercicis pràctics:  
 

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

• Les ajudes: tipus, efectes i utilització. 

• Girs i canvis de direcció. 
 
Espai Aula 1 Professor Veterinari 

Cavalls  Sessió Veterinària 1 

 
Temes que es tractaran:  
 

• 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. 
 
Espai Aula 2 Professor Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls  Sessió Equipament 2 

 
Temes que es tractaran:  
 

• Nusos bàsics: tipus, utilitat i tècnica de realització. 

• Eines bàsiques i material. 

• Ruptures més freqüents del material de guarnició que es poden produir durant la ruta.  

• Tècniques de reparació d’emergència. 
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  Jornada 7 Setmana  Model 1 
Espai Aula 1 Professor Veterinari 

Cavalls  Sessió Veterinària 2 

 
Temes que es tractaran:  
 

• 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. 

• Característiques dels òrgans sensitius: agudesa auditiva i visual. 

• Vicis dels cavalls. 

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

• Anatomia de l’unglot. 
 
Espai Pista Professor Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls 10 Sessió Maneig 

 
Explicació de la sessió: 
 
Aquesta sessió està posada just abans de la primera jornada de ferrament i transport. Les 
tècniques que es treballaran ens serviran d’ajuda per a la següent jornada. 
  
Exercicis pràctics:  
 

• Tècniques avançades de maneig de cavalls peu a terra, equitació etològica. 
 
Espai Aula 2 Professor Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls  Sessió Equitació 

 
Explicació de la sessió: 
 
Fins ara, les classes d’equitació han estat perquè els alumnes agafin confiança i tinguin unes 
nocions bàsiques de com es guia muntat a un cavall. En aquesta sessió s’introduiran els 
aspectes tècnics que hauran de fer servir per progressar adequadament. 
 
 Temes que es tractaran:  
 

• 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. 

• 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. 
 

  Jornada 8 Setmana  Model 2 
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Espai Pati Professor Ferrador / Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls 1 Sessió Ferrament 

 
Explicació de la sessió: 
 
Aprofitament de la visita d’un ferrador extern al centre per tal de que els alumnes aprenguin 
de primera mà els conceptes relacionats. 
 
Temes que es tractaran:  
 

• Anatomia de l’unglot. 

• Les ferradures: tipus i funcions. Tipus de claus. 

• 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. 
 
Exercicis pràctics:  
 

• Demostració de la feina d’un ferrador.  
 
Espai Aparcament Professor Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls 1 Sessió Transport 

 
Temes que es tractaran:  
 

• 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. 

• Benestar animal en el transport, registre de transportistes i lleis relacionades. 

• Permisos de conduir i pesos dels vehicles. 
 
Exercicis pràctics:  
 

• Aplicació dels principis de l’equitació etològica per pujar cavalls al remolc. 
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  Jornada 10 Setmana  Model 1 
Espai Instal·lacions Professor Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls 5 Sessió Cura i higiene del cavall 

 
Temes que es tractaran:  
 

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

• Selecció dels estris i els productes d’higiene. 

• Neteja del cavall. 

• Trenat de la crinera i la cua. 
 
Espai Aula 1 Professor Veterinari / Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls  Sessió Alimentació 

 
Temes que es tractaran:  
 

• Racions més adequades segons l’activitat. 

• Necessitats alimentàries abans, durant i després de la ruta. 
 
Espai Pista Professor Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls 10 Sessió Equitació 

 
Explicació de la sessió: 
 
Classe d’introducció al galop. Mentre els alumnes van exercitant el trot per la pista fent figures 
de doma com serpentines, el professor agafarà els alumnes, un a un, i mitjançant el treball a la 
corda els iniciarà al galop. 
  
Temes que es tractaran y exercicis pràctics:  
 

• Trotar a la diagonal correcta. 

• Iniciació al galop a la corda. 
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  Jornada 12 Setmana  Model 2 
Espai Pista Professor Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls 10 Sessió Equitació 

 
Explicació de la sessió: 
 
Classe d’introducció al galop. Continuació...  Aquesta sessió de treball serà més rigorosa i 
tindrà un plantejament més de classe de doma. 
 
Temes que es tractaran y exercicis pràctics:  
 

• Trotar a la diagonal correcta. 

• Parades i transició: posició i ajudes. 

• Galop. 
 
Espai Instal·lacions Professor Veterinari 

Cavalls 1 Sessió Veterinària 

 
Exercicis pràctics:  
 

• Observació del cavall. 

• Detecció de signes i símptomes. 

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

• Valoració de les dades. 
 

Espai Instal·lacions Professor Veterinari / Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls  Sessió Alimentació 

 
Exercicis pràctics:  
 

• Reconeixement sensitiu dels diferents tipus de menjar. 
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  Jornada 13 Setmana  Model 1 
Espai Quadres Professor Tècnic esportiu / Director esportiu / Expert 

Cavalls  Sessió Instal·lacions 

 
Exercicis pràctics:  
 

• Preparació i/o reposició del material del jaç. 

• Neteja de quadres i paddocks. 
 
Espai Instal·lacions Professor Tècnic esportiu / Director esportiu / Expert 

Cavalls  Sessió Instal·lacions 

 
Exercicis pràctics:  
 

• 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. 

• Reparació de tancats. 
 
Espai Pista Professor Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls 10 Sessió Equitació 

 
Explicació de la sessió: 
 
Control del cavall al galop per la pista. Realització de canvis d’aire i traçat de figures de doma. 
  
Temes que es tractaran y exercicis pràctics:  
 

• Trotar a la diagonal correcta. 

• Parades i transició: posició i ajudes. 

• Galop. 
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  Jornada 15 Setmana  Model 1 
Espai Aula 1 Professor Director esportiu / Expert 

Cavalls  Sessió Empresa 2 

 
Temes que es tractaran:  
 

• 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. 
 
Espai Pista Professor Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls 10 Sessió Equitació 

 
Explicació de la sessió: 
 
En aquesta sessió s’abordarà la tècnica d’iniciació al salt. 
 
Temes que es tractaran y exercicis pràctics:  
 

• Tipus d’obstacles. 

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

• Salt d’obstacles en pista i en exterior. 

• Precaucions. 
  
Espai Aula 2 Professor Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls  Sessió Itineraris 2 

 
Temes que es tractaran:  
 

• 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. 
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Espai Pati Professor Ferrador / Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls 1 Sessió Ferrament 

 
Explicació de la sessió: 
 
Aprofitament de la visita d’un ferrador extern al centre per tal de que els alumnes aprenguin 
de primera mà els conceptes relacionats. 
 
Temes que es tractaran:  
 

• Anatomia de l’unglot. 

• Les ferradures: tipus i funcions. Tipus de claus. 

• 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. 
 
Exercicis pràctics:  
 

• Demostració de la feina d’un ferrador.  
 
Espai Aparcament Professor Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls 1 Sessió Transport 

 
Temes que es tractaran:  
 

• 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. 

• Benestar animal en el transport, registre de transportistes i lleis relacionades. 

• Permisos de conduir i pesos dels vehicles. 
 
Exercicis pràctics:  
 

• Aplicació dels principis de l’equitació etològica per pujar cavalls al remolc. 
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Espai Aula  1 Professor Director esportiu / Expert 

Cavalls  Sessió Normativa 1, 2 i 3 

 
Temes que es tractaran:  
 

• Vacunacions i desparasitacions. 

• Consignes tècniques i de seguretat. 

• 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. 

• Benestar animal en el transport, registre de transportistes i lleis relacionades. 

• Permisos de conduir i pesos dels vehicles. 

• 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. 
 
Espai Exterior Professor Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls 10 + 1 Sessió Excursió 

 
Exercicis pràctics:  
 

• Inspecció general dels cavalls. 

• Revisió dels cascos i les ferradures. 

• Determinació del material i l’equip necessari segons la ruta que cal realitzar. 

• Col·locació i ajust de l’equip en el cavall. 

• Comprovació de la vestidura i el material dels genets. 

• Organització del grup. 

• Inici a peu de la ruta. 

• Ajust de l’equip, si cal. 

• Comprovació que els cavalls mantenen la distància adequada. 

• Observació del desenvolupament de la ruta. 

• 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. 

• Aplicació de solucions d’emergència. 

• Decisió de la possibilitat de realitzar una reparació d’emergència. 

• Fixació de la ferradura, o col·locació de la sandàlia. 

• Reblada. 
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  Jornada 19 Setmana  Model 3 
Espai Aula 1 Professor Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls  Sessió Itineraris 3, 4 i 5 

 
Temes que es tractaran:  
 

• Les necessitats higièniques dels cavalls en ruta. 

• 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. 

• 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. 

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

• 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. 

• 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. 
 
Temes pràctics que es tractaran: 
 

• Determinació de l’objectiu de la ruta. 

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

• Identificació de les característiques dels cavalls que s’utilitzaran. 

• Assignació de cada cavall als genets. 

• Definició de l’itinerari que cal seguir. 

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

• Determinació del material necessari. 

• Determinació de les racions alimentàries del cavall. 

• 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. 
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  Jornada 20 Setmana  Model 1 
Espai Pista Professor Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls 10 Sessió Equitació 

 
Explicació de la sessió: 
 
Tècnica de muntada als diferents aires en pista i en terrenys de diferent dificultat. 
 
Temes que es tractaran y exercicis pràctics:  
 

• Introducció al TREC.  
 
Espai Pati Professor Ferrador / Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls 1 Sessió Ferrament 

 
Exercicis pràctics:  
 

• Observació del cavall. 

• Detecció d’alteracions o anomalies en el ferrament. 

• Comprovació del desplaçament o la mobilitat de la ferradura. 

• Valoració de la gravetat de l’anomalia o alteració. 

• Decisió de la possibilitat de realitzar una reparació d’emergència. 

• Selecció i preparació de les eines. 

• Aixecament de la ferradura. 

• Neteja del casc. 

• Fixació de la ferradura, o col·locació de la sandàlia. 

• Reblada. 

• Comprovació de la reparació. 
 
Espai Pati Professor Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls 5 Sessió Cura i higiene 

 
Exercicis pràctics:  
 

• Esquilada. 

• Col·locació dels protectors de peus i mans.  

• Detecció d’alteracions o anomalies en el ferrament. 

• Comprovació del desplaçament o la mobilitat de la ferradura. 

• Aixecament de la ferradura. 

• Neteja del casc. 
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  Jornada 22 Setmana  Model 1 
Espai Instal·lacions Professor Veterinari 

Cavalls 5 Sessió Veterinària 

 
Exercicis pràctics:  
 

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

• Simulació cura cavall, radiografies, poltrera d’exploració, col·locació sueros, ... 
 
Espai Instal·lacions Professor Tècnic esportiu / Director esportiu / Expert 

Cavalls  Sessió Instal·lacions 

 
Exercicis pràctics:  
 

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

• Muntatge de paddocks provisionals. 
 
Espai Pista Professor Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls 10 Sessió Equitació 

 
Temes que es tractaran y exercicis pràctics:  
 

• Exàmen de Galop 2 
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Espai Aula 1 Professor Director esportiu / Expert 

Cavalls  Sessió Exàmen 

 
Temes que es tractaran:  
 

• Exàmen 
 
Espai Aula 1 Professor Director esportiu / Expert 

Cavalls  Sessió  

 
Exercicis pràctics:  
 

• Elaboració del producte final. 

• Comercialització del producte o servei. 

• 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. 
 
Espai Exterior Professor Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls 10 + 1 Sessió Excursió 

 
Exercicis pràctics:  
 

• Inspecció general dels cavalls. 

• Revisió dels cascos i les ferradures. 

• Determinació del material i l’equip necessari segons la ruta que cal realitzar. 

• Col·locació i ajust de l’equip en el cavall. 

• Comprovació de la vestidura i el material dels genets. 

• Organització del grup. 

• Inici a peu de la ruta. 

• Ajust de l’equip, si cal. 

• Comprovació que els cavalls mantenen la distància adequada. 

• Observació del desenvolupament de la ruta. 

• 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. 

• Aplicació de solucions d’emergència. 

• Decisió de la possibilitat de realitzar una reparació d’emergència. 

• Fixació de la ferradura, o col·locació de la sandàlia. 

• Reblada. 
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  Jornada 25 Setmana  Model 3 
Espai Aula 1 Professor Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls  Sessió Itineraris 

 
Temes que es tractaran:  
 

• Explicació de la ruta de fi de curs. 

• Treball a l’aula sobre la ruta. 

• Repàs de tots els aspectes a tenir en compte. 

• Guia per l’elaboració del treball de síntesi. 
 
Espai Exterior Professor Tècnic esportiu / Expert 

Cavalls 10 + 1 Sessió Excursió 

 
Exercicis pràctics:  
 

• Inspecció general dels cavalls. 

• Revisió dels cascos i les ferradures. 

• Determinació del material i l’equip necessari segons la ruta que cal realitzar. 

• Col·locació i ajust de l’equip en el cavall. 

• Comprovació de la vestidura i el material dels genets. 

• Organització del grup. 

• Inici a peu de la ruta. 

• Ajust de l’equip, si cal. 

• Comprovació que els cavalls mantenen la distància adequada. 

• Observació del desenvolupament de la ruta. 

• 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. 

• Aplicació de solucions d’emergència. 

• Decisió de la possibilitat de realitzar una reparació d’emergència. 

• Fixació de la ferradura, o col·locació de la sandàlia. 

• Reblada. 

• Comprovació de la reparació. 
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Intendència tarda 

• Comprar menjar pel sopar. 

• Preparació del sopar dels clients. 

• Preparació del punt de pernoctació, muntar tancats provisionals. 

• Assistir als clients a l’arribada. 

• Donar de beure als cavalls. 

• Recollir i revisar l’equipament. 

• Atendre als clients durant el sopar. 

• Enquesta de satisfacció. 

• Recollir taules. 

• Donar de menjar als cavalls i revisar tancats. 

• Preparar l’esmorzar del dia següent, si s’escau. 

 

Grup Dia 1 Dia 2 Dia 3 

A1 
Clients 

 Intendència matí 
A2  Intendència tarda 
B1 Intendència matí 

Clients 
 

B2 Intendència tarda  
C1  Intendència matí 

Clients 
C2  Intendència tarda 

 

Track de la ruta proposada 
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