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ASSIGNATURA: CONDUCCIÓ DE GRUPS A CAVALL i CURES EQUINES BÀSIQUES 

CURS: AFD-21 NIVELL: Grau Mitjà 

OBJECTIUS GENERALS DEL CICLE FORMATIU 

Els objectius generals són els següents: 

a.-Implementar activitats de conducció de grups, establint la informació necessària sobre la ruta i 
l'itinerari, els mitjans de transport, l'allotjament o la zona de pernoctació, les visites i les activitats 
complementàries, i ajustant el servei prestat en funció de les possibles contingències i imprevistos que 
es presentin, amb la finalitat de preparar totes les actuacions que donin resposta a les necessitats dels 
clients.   
Mòdul professional 3: 
Denominació: Conducció de grups a cavall i cures equines bàsiques. 
Associat a la unitat de competència 3: Conduir clients a cavall per itineraris en el medi natural. 
a) Durada: 128 hores.( més 32 de lliure disposició) 
b) Capacitats terminals i criteris d’avaluació: 
Capacitat terminal 1: 
 Analitzar els procediments d'organització i de control de la conducció de grups de 
característiques determinades per realitzar rutes eqüestres. 
Criteris d'avaluació: 
- Determinar la documentació necessària per dur a terme una ruta amb cavalleria. 
- Definir les normes i la informació que ha de rebre un grup abans de realitzar una ruta eqüestre. 
- En supòsits on es determinen les característiques d'un grup de clients: 
proposar itineraris adequats al seu nivell, calcular el ritme de la marxa, establir 
els punts d’avituallament i de suport tècnic, indicant-ne les característiques, determinar les 
necessitats higièniques i alimentàries que ha de rebre el cavall en ruta,indicar les possibles 
contingències que es puguin produir en relació al medi, als cavalls i a les persones, així com la 
solució prevista. 
- Determinar les mesures de seguretat de les sortides en grup a cavall quant a la reagrupació,al 
manteniment de distancies i a la recerca de cavalls descontrolats. 
- En supòsits on es caracteritzin diferents situacions que es poden presentar en una ruta a cavall, 
determinar: les indicacions de conducció sobre la marxa que han de rebre els genets, la tècnica 
d’equitació que s’ha d’utilitzar en funció de les condicions del terreny. 
Capacitat terminal 2: Analitzar les necessitats, les cures bàsiques i el manteniment del cavall i manejar-l
o correctament en les diferents activitats de quadra. 
Criteris d'avaluació: 
- Descriure les característiques generales anatòmiques i fisiològiques del cavall i distingir les races més 
usuals en funció de la seva morfologia. 
- Explicar les característiques bàsiques del comportament dels cavalls: instints, accions, reaccions
-  Deduir possibles perills amb relació a reaccions anormals del cavall. 
-  Interpretar el llenguatge del cavall. 
- Indicar les normes bàsiques d’alimentació i les necessitats alimentàries del cavall estabulat, al prat i  
en ruta. 
Instal·lacions per als cavall I Mantenir i netejar les quadres i el boxes. 
Distingir el diferents materials del llit. 
- Realitzar el manteniment i la neteja de les quadres. 
- Realitzar les cures rutinàries del cavall en quadra i en ruta: manteniment i neteja de les quadres, cures 
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I higiene del cavall. 
- Realitzar l'exploració bàsica del cavall, identificant signes i símptomes de fatiga, de lesió o de 
disfuncions. 
- Aplicar els primers auxilis més senzills a un cavall i realitzar les cures veterinàries bàsiques. 
- Identificar anomalies a la ferramenta i realitzar-ne les reparacions d'urgència. 
 
Capacitat terminal 3: Preparar els cavalls i l’equip necessari per realitzar una ruta. 
Criteris d'avaluació: 
- Indicar les característiques del cavall i de l’equip que millor s’adapti a diferents tipus d'itineraris i de 
clients. 
- Explicar les característiques de l’equip i del material necessari per preparar el cavall per a una ruta 
eqüestre. 
- Indicar el material personal i complementari necessari per a la realització de rutes eqüestres, explicant 
 ne les característiques i la seva funcionalitat. 
- Col·locar, ajustar i realitzar les reparacions d’emergència de la talabarderia. 
- Determinar la distribució adequada del material i dels equips a les alforges. 
Capacitat terminal 4: Dominar el cavall mantenint l'equilibri als aires bàsics, per diferents  
terrenys i salvant les dificultats que es puguin trobar durant la ruta. 
Criteris d'avaluació: 
- Cavalcar amb desimboltura i amb equilibri als diferents aires: al pas, al trot, al galop mitjà iarg. 
- Controlar el cavall en les transicions, en l'aturada, en el pas enrere i en els cercles. 
- Realitzar la conducció del cavall en múltiples circumstàncies: controlar el cavall en diferents tipus de   
terreny, franquejar obstacles baixos, superar les dificultades naturals que es poden trobar en la ruta, 
conduir el cavall per carretera i per zones urbanes. 
- Portar i controlar un cavall en filera. 
- Conduir un grup de persones a cavall al ritme de pas, de trot, de galop mitjà i de galop llarg. 
- Adoptar la posició adequada sobre el cavall en funció del ritme i de les característiques del terreny. 
- Controlar, des del propi cavall, comportaments anormals d'algun cavall del grup. 
- Realitzar la muntada i la desmuntada del cavall des del terra per ambdós costats i ajudar a muntar 
altres genets. 

1a avaluació    ( 21 setembre – 3 desembre) 

Continguts                                                              Criteris d’avaluació 

(conceptes, procediments i actituds) 

Higiene del cavall: Raspallada, dutxa, cura 

des cascs. 

L’esquilada del cavall , la retallada i 

l’aclariment de la crinera i cua. 

Realitzar la higiene del cavall abans i desprès de muntar. 

Netejar els cascs. 

Ajudar a esquilar a un cavall. 

Las parts del cavalls Distingir les diferents parts de un cavall. 

El material: per muntar, de higiene i 

equipament personal del genet.  

Manteniment 

de brida i muntura. 

Saber distingir les característiques de l’equipament  

personal del genet. 

Distingir les diferents parts de la muntura i la brida. 

Distingir i utilitzar de forma correcta els utensilis par a la 

 higiene del cavall. 

Dur el manteniment i greixat de l’albarda 

Maneig del cavall I: 

Alimentació i manteniment bàsic. 

Apropar-se agafar-lo, dur-lo del destre, fermar-lo, posar 

 i ajustar 

l’equip al cavall. Tipus d’aliments .Rutines generals. Tècniques bàsiques d’equitació I Saber muntar i desmuntar del cavall. Mantenir la posició del 

genet correctament. Tenir un certa independència al pas, trot i 

galop. Iniciar-se a les transicions. Realitzar de forma 

mínimament correcte la aturada i els cercles. 



 

2a avaluació    ( 3 desembre -15 març) 

Continguts                                                                      Criteris d’avaluació 

(conceptes, procediments i actituds) 

Maneig del cavall II: Treball a la corda. Saber treballar a la corda de forma bàsica 

El transport del cavall. Pujar i baixar un cavall a un remolc o a un camió. 

Saber les mesures de seguretat del transport del cavall. 

Coneixements bàsics de ferramenta. 

La cura dels cascs i del greixat. 

Manteniment i greixat del casc. 

Identificar anomalies a la ferramenta i realitzar-ne les 

reparacions d'urgència. 

Ferrar de forma molt bàsica i d’emergència el casc de un cavall. 

Tècniques d'equitació II 

Cavalcar en diferents terrenys. 

Perfeccionament dels aires bàsics: Pas, trot, 

galop mitjà i galop llarg. 

Cavalcar en diferents terrenys. 

Ser independent a les excursions. 

Perfeccionament dels aires bàsics: Pas, trot, galop mitjà i galop 

llarg. 

Realitzar de forma mínimament correcte les transicions, 

l’aturada, el pas enrere i els cercles. 

Prevenció de riscs laborals treballant amb 

cavalls II: Normes de circulació vial 

adaptades a les rutes a cavall. 

Saber y aplicar les normes de circulació vial adaptades a les rutes 

a cavall. 

Sensibilització pel medi natural 

El cavall i la naturalesa. 

Normes de respecte al medi natural en les 

rutes eqüestres. 

Saber y aplicar les normes de respecte al medi natural en les 

rutes eqüestres. 

El cavall II 

Distingir els diferents comportaments del 

cavall i saber reaccionar davant d’ells. 

Explicar les característiques bàsiques del comportament dels 

cavalls: instints, accions, reaccions. 

Deduir possibles perills amb relació a reaccions anormals del 

cavall. 

Interpretar el llenguatge del cavall. 

Material II: Protectors, benes i mantes: 

Col·locació i ajustament de les mantes. 

Embocadures. 

Distingir els diferents protector per als cavalls. 

Col·locar correctament protectors, benes i mantes. 

Distingir els diferents tipus de embocadura. 

3a avaluació     (18 de març- 21 juny) 

Continguts                                                                      Criteris d’avaluació 

(conceptes, procediments i actituds) 

Les rutes a cavall 

El turisme eqüestre i tipus de rutes. 

Legislació específica: els permisos, la 

documentació i les assegurances. 

Factors a tenir en compte a l’hora de dissenyar 

un ruta. 

Informació als clients. 

Les mesures de seguretat. 

L’equip de suport en ruta. 

Adaptació a persones amb discapacitats. 

Determinar la documentació necessàriaper dur a terme una ruta 

amb cavalleria. Definir les normes i la informació que ha de 

rebre un grup abans de realitzar una ruta eqüestre. 

Dissenyar una ruta tinent en compte les diferent variables. 

Determinar les mesures de seguretat. Determinar: les indicacions 

de conducció sobre la marxa que han de rebre els genets. 

Determinar la distribució adequada del material i dels equips a 

les alforges. 

El cavall III 

Realització d’una fitxa d’identificació del 

cavall indicant-ne les característiques. 

Descriure les característiques anatòmiques i fisiològiques del 

cavall i distingir les races més usuals en funció de la seva mor- 

fologia. 

Aspectes bàsics veterinaris. 

La ració alimentària i d’aigua al cavall. 

Les senyals de salut i malaltia 

 Vacunació i desparasitació. 

- Indicar les normes bàsiques d’alimentació i les necessitats 

alimentàries del cavall estabulat, al prat i en ruta. 

- Realitzar l'exploració bàsica del cavall, identificant signes i 

símptomes de fatiga o de lesió.. 

Aplicar les normes per evitar lesions i malalties. 

Aplicar els primers auxilis bàsics del cavall. 

Tècniques d'equitació III 

Instal.lacions per a cavalls 

Cavalcar amb desimboltura i amb equilibri als diferents aires: al 

pas, al trot, al galop mitjà, al galop llarg. 

Muntar un tancament de prat elèctric 



 

Observacions (procediments i actituds generals per a tot el curs): 

Escriptura amb lletra clara i llegible; Presentació dels treballs i deures d’una manera clara i ordenada; Valoració de 
l’atenció durant les explicacions; Presentació dels treballs el dia assenyalat. 
L’assistència a les sortides es obligatòria. 
Demostrar qualitats personals i professionals per a la realització d’aquesta mena de feina...) 
Per superar cada un dels mòduls s’han d’aprovar els tres apartats amb un 5. 
L’avaluació serà continua i formativa. 
Durant tot el curs, per superar un mòdul, s’haurà de demostrar un nivell adequat, en procediments i actituds (no es pot 
abandonar cap d’aquests apartats des del principi fins el final). 

 

NOTA: Per aprovar, hi ha que treure, almenys, un cinc en tots els apartats. 

 

Bibliogràfia recomanat: 

Llibre”Conducció de grups a cavall I cures equines bàsiques”. Editorial Tabarca Llibres / Ecir. 

Apunts i textes facilitats per el professor, al moodle del centre o qualsèvol altre medi.  
 
 

 Proves escrites 

  Activitats d’aula, exercicis 

 Intervencions a classe 

 Treballs conceptuals 

 S’han de superar almenys amb un  
        5 poder fer mitja. 

 Referència per pujar i baixar nota. 

  S’han de superar amb un 5 

 

40% 

  Proves pràctiques 

 Treballs procedimentals i fitxes 

  

 

 

 

 

 

 Puntualitat 

 Assistència 

 Observació directa del professorat de l’actitud positiva: full 

 d’observació, quadern del professor... 

 Un retard superior a 10 minuts, es considerarà falta 

 L’ assistència es obligatòria i ha de ser com a mínim d’un 80% 

      de les sessions per poder aprovar el mòdul. 

 

      

 

      El departament estudiarà els casos particulars. 

 Les faltes s’hauran de justificar adeqüadament.. 

 Mostrar respecte al material i a les instal·lacions. 

 Mostrar respecte als companys, professors i a la resta de 

 persones. 

 Mostrar una actitud crítica respecte als temes relacionats amb 

 les persones amb discapacitats. 

 Participar i mostrar actitud positiva i de superació personal. 

 Aprofitament de les visites a llocs d’interès. 

 Saber treballar en equip. 

 Mostrar responsabilitat a la feina. 

 Preparació de sessions i aplicació 
        a la pràctica correctament. 

 Realització correcta dels treballs i 
        Fitxes (cuadern) relacionats amb les 
        pràctiques 

 

50% 

 

10% 



 
 
 
 
 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ MÍNIMS PER SUPERAR EL MÒDUL 

 

Capacitat terminal 1: Analitzar els procediments d’organització i de control de la conducció de grups 

de característiques determinades per realitzar rutes eqüestres. 
 

Realització de rutes tant en supòsits pràctics (presentació de treball escrit) com en pràctica real, tenint en 

comte els aspectes a controlar: documentació necessària, normes, informació pels clients, adequació a les 

tipologies de clients, necessitats tant per cavalls com per genets durant la ruta, mesures de seguretat, 

previsió de contingències,...  

 

Capacitat terminal 2: Analitzar les necessitats, les cures bàsiques i el manteniment del cavall i manejar-lo 

correctament en les diferents activitats de quadra. 

 

Superar un examen teòric dels temes proposats. Posar en pràctica els coneixements relacionats amb les 

cures del cavall i les instal·lacions i col·laborar en les tasques relacionades amb dits coneixements; 

demostrant eficàcia en la realització de les mateixes durant tot el curs. 

 

Capacitat terminal 3: Preparar els cavalls i l’equip necessari per realitzar la ruta. 

 

Superar un examen teòric i pràctic dels temes proposats. Desenvolupar tasques de col·locació, 

manteniment i reparació de l’equip necessari pels cavalls i els clients tant en rutes com en el club hípic, 
demostrant eficàcia en la seva realització durant tot el curs. 

 

Capacitat terminal 4: Dominar el cavall mantenint l’equilibri als aires bàsics, per diferents terrenys i 

salvant dificultats que es puguin trobar durant la ruta. 

 

Prova pràctica on es valorarà el domini i control del cavall en: muntada i desmuntada per 

ambdós costats, els diferents aires, les transicions, l’aturada, el pas enrere, els cercles i salt de 

petit obstacle de 0,5 metres d'alçada. 

Valoració de la capacitat de l’alumne per realitzar la conducció del cavall per diferents terrenys i en 

diferents aires, individualment i com a responsable d’un grup de persones a cavall. 

 

Serà impresindible per tal de poder realitzar les sessions pràctiques: 

 

Dur el material individual per muntar a cavall: casc, pantaló i botes o botins o polaines. 

No faltar a classe més de 2 sessions per avaluació sense justificar. En aquest cas s' hauran de 

recuperar les sessions fora del horari escolar i pagant a càrrec de l'alumne o a canvi de feines de 

manteniment en el club hípic, prèvia valoració del professorat i amb el vist i plau del responsable del 

club hípic. 

Per poder realitzar els exàmens teòrics i les classes pràctiques, s'hauran d'haver presentat totes les 

fitxes de classe (cuadern). 

La no presentació de dites fitxes, exclou del dret a examen i del dret a realitzar la pràctica amb cavalls. 

 

Per aprovar el mòdul s'haurà de treure una puntuació de 5 punts fent mitja dels percentatges anteriors, 

sempre i quan cada apartat es superi amb una puntuació de 5 o més. En cas contrari, l'alumne haurà 
de fer la recuperació al Juny de la part no superada. 

Es realitzarà, al menys, una sortida a un centre hípic diferent del de pràctiques, l'alumne haurà de realitzar-la 



de forma obligatòria. L'alumne haurà de pagar dita sortida. 

Es realitzarà un examen final al Juny, dit examen servirà per recuperar les parts suspeses a cada 
avaluació o per tal de pujar nota als alumnes que els interessi. Hauran de fer-ho tots els alumnes. 

 

 

        ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

       Se seguiran les indicacions de: 

DECRET 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als     

centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics. 

Orientacions de la DGIFP per facilitar la aplicació de les adaptacions curriculars no significatives, de 16 

de juny de 2011. 

* La prefectura d'estudis ens facilitarà la relació d'alumnes amb NEE, conjuntament amb la 

documentació adjunta dels especialistes que tracten la seva discapacitat.  

El departament realitzarà les adaptacions pertinents als alumnes de forma individualitzada, 

sempre amb caràcter instrumental i no significatives. 

ALTRES CONSIDERACIONS IMPORTANTS 

 

El mòdul es realitza a les instal·lacions del Son Molina Centre d’ Equitació, carretera de Sòller km 12.2), el 

centre no es fa responsable del transport de l'alumnat fins al centre a les 8:00h del matí. 

El alumne/a que falti el respecte al professorat, usuaris del centre, instructors, alumnat del cicle o 

als cavalls, serà expulsat i privat de la realització del mòdul si dita conducta es reiterada. 

Si qualsevol alumne causa algun desperfecte o trenca material del centre Hípic, s'haurà de fer 

càrrec de la reparació o reposició del mateix.  


