
 EXTRACTE CICLES FORMATIUS 

 MÒDUL:            TÈCNIQUES D’EQUITACIÓ       CURS:  1R  NIVELL:  GRAU MITJÀ 

 Grups  Professor/ Professora 
 A  GUILLERMO BOUZAS GRAU/MARGA SERRA CARBONELL 
 B  MARGA SERRA CARBONELL/PETRINA CANYELLES SERRA 
 C  MARGA SERRA CARBONELL/PETRINA CANYELLES SERRA 

 1a avaluació 

 Continguts  Resultats d’aprenentatge/ Criteris d’avaluació. 
 -  Equip bàsic del genet 
 - Equip bàsic del cavall 
 - Benestar animal. Higiene del 
 cavall: materials, protocols. 
 Manteniment de instal.lacions. 
 Signes de salut. 
 - Maneig del cavall bàsic i 
 reaccions del cavall. 
 - Aires del cavall 
 - Tècniques de pujar i baixar del 
 cavall 
 - Revisió de l’equipament abans 
 i durant la monta. 
 - Posició del genet 
 - Transicions, aturades, canvis 
 de direcció i de ritme. 
 - Mètodes per controlar les 
 desobediències del cavall. 

 1- Preveu, selecciona, col·loca i retira l’equip per a muntar, interpretant el 
 seu ús i analitzant la seva funcionalitat depenent de cada cavall. 
 1.1. Seleccionar adequadament tots els elements de l’equip per a muntar i saber 
 els seus usos. 
 1.2. Col.locar i retirar tot l’equipament de monta. 
 1.3. Distingir diferents parts  del cavall, de la brida i de la sella. 
 1.4. Conèixer i realitzar la higiene del cavall abans i després de muntar. 
 1.5. Aplicar la normativa de benestar animal i de prevenció de riscos. Distingir 
 els diferents senyals de salut amb una simple observació. 
 1.6. Apropar-se al cavall,  agafar-lo, dur-lo del destre, fermar-lo, posar i ajustar 
 l’equip. 
 1.7. Neteja, cura i comprovació de l’estat de l’equip del cavall. 
 1.8. Conèixer i saber aplicar les normes bàsiques de seguretat per les persones i el 
 cavall. 

 2- Monta amb seguretat i equilibri als tres aires, relacionant les tècniques 
 amb el tipus d’animal, el terreny i la situació. 
 2.1. Saber muntar i desmuntar del cavall. 
 2.2.Mantenir la posició del genet correctament. 
 2.3.Tenir un certa independència al pas, trot i galop. 
 2.4.Iniciar-se a les transicions. 
 2.5.Realitzar de forma mínimament correcte  la aturada i els cercles. 
 2.6. Corregeix les desobediències més habituals segons el temperament de cada 
 cavall, en pujar al cavall i seguint la  direcció en tanda. 
 2.7.  Conèixer i saber aplicar les normes bàsiques de seguretat per les persones i 
 el cavall durant la monta. 

 2a avaluació 
 Continguts essencials  Criteris d’avaluació. 
 - Aires del cavall 
 - Ajudes naturals i artificials. 
 - Benestar animal II 
 - Equipament específic i de 
 protecció (protectors, mantes, 
 martingales, pitral, coer, 
 diferents tipus de muntures) 
 - Mobilització del cavall a la 
 corda. 

 1- Preveu, selecciona, col·loca i retira l’equip per a muntar, interpretant el 
 seu ús i analitzant la seva funcionalitat en funció del cavall. 
 (millora dels criteris de la primera avaluació) 
 1.9. Manteniment i neteja dels estables i les instal.lacions. 
 1.10. Distingir i col·locar correctament protectors, benes i mantes. 
 1.11. Distingir els diferents tipus d’embocadura. 
 2- Monta amb seguretat i equilibri als tres aires, relacionant les tècniques 
 amb el tipus d’animal, el terreny i la situació. 
 2.8. Realitzar amb independència  pas, trot i galop en tanda i alguns exercicis de 
 forma individual.. 
 2.9. Corregeix les desobediències més habituals segons el temperament de cada 
 cavall. 
 2.10. Conèixer i utilitzar correctament les ajudes bàsiques. 
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 2.11. Saber treballar a la corda de forma bàsica. 
 4- Valora el cavall analitzant les seves reaccions. 
 4.1. Explicar les característiques bàsiques del comportament dels cavalls: instints, 
 accions i reaccions, 
 4.2. Deduir possibles perills amb relació a reaccions del cavall. 
 4.3. Interpretar el llenguatge del cavall. 

 3a avaluació 

 Continguts essencials  Criteris d’avaluació 

 - Aires del cavall (Continuació) 

 - Combinació d’ajudes. 

 - Passos de relativa dificultat 

 - Coneixements bàsics de l’estat 
 del cavall: FC, respiracions, 
 vacunacions i desparasitacions, 
 malalties més freqüents. 

 - Benestar animal III : 
 Alimentació i hidratació. 

 - Característiques físiques dels 
 cavalls. 

 2- Monta amb seguretat i equilibri als tres aires, relacionant les tècniques 
 amb el tipus d’animal, el terreny i la situació. 
 2.12. Realitzar amb correcció el pas, trot i galop, de manera individual i 
 col·lectiva. 
 2.13. Demostrar aptitud i actitud per la monta. 
 2.14. Realitzar individualment i  amb un mínim de correcció les transicions, 
 aturades i cercles. 
 2.15. Saber ajudar a pujar al cavall a altres genets. 
 3- Monta amb seguretat i equilibri en passos de relativa dificultat, analitzant 
 les tècniques i els procediments d’aplicació en cada situació. 
 3.1. Superar petits obstacles. 
 3.2. Resoldre situacions inesperades que es troben fora de la instal.lació. 

 4- Valora el cavall analitzant les seves reaccions. 
 4.4.  Realitzar una exploració  del cavall, amb registre de diferents paràmetres i 
 constants vitals, identificant signes i símptomes de fatiga o de lesió. 
 4.5. Descriure les característiques anatòmiques i fisiològiques del cavall i 
 distingir  les més usuals. 
 4.6. Conèixer i aplicar aspectes bàsics veterinaris: alimentació, hidratació, 
 vacunacions, desparasitacions i malalties més freqüents. 

 Instruments d’avaluació  Criteri de qualificació 
 (% de la nota) 

 Activitats d’aula, exercicis.  ▪  Per poder aprovar el trimestre s’hauran d’haver  realitzat tots 
 els exercicis i portar dossier i material cada dia  . 

 30% 

 Intervencions a classe  ▪  Referència per pujar i baixar nota. 

 Proves escrites (mínim 1 per 
 avaluació) 

 ▪  S’ha  de  superar  almenys  amb  un  5  (avaluació  contínua).  La 
 mitja de tots els parcials farà mitja amb el final de l’avaluació. 

 Sortides i exercicis en pista.  ▪  Realització correcta de las tècniques específiques. 
 ▪  Grau mínim de condició física mostrada en les excursions. 
 ▪  Conducció de grup (seguretat i control) 
 ▪  És  obligatori  muntar  el  90%  de  les  sessions  complertes 

 (trimestral i anualment) per poder aprovar. 

 60% 

 Quadres, equips i guarniments  ▪  Utilització correcta del material. 
 ▪  Dur  un  bon  manteniment  i  neteja  del  material,  equips  i 

 instal·lacions. 
 ▪  Realització correcta de les tasques específiques. 

 L’equip del cavall  ▪  Saber distingir tot l’equip del cavall. 
 ▪  Posar  i  treure  correctament  l’equip  als  diferents  cavalls  de 

 forma àgil (imprescindible per poder aprovar) 
 Neteja  i cures equines bàsiques  ▪  Realitzar la neteja correcta i àgilment. 

 ▪  Realitzar correctament les cures bàsiques. 
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 Actitud  ▪  Mostrar respecte al medi ambient, al material i a les 
 instal·lacions. 

 ▪  Mostrar respecte als companys, professors i a la resta de 
 persones. 

 ▪  Participar i mostrar actitud positiva i de superació personal. 
 ▪  Aprofitament de les diferents activitats. 
 ▪  Saber treballar en equip. 
 ▪  Mostrar responsabilitat a la feina. 
 ▪  Valoració de l'atenció durant les explicacions. 
 ▪  Dur l’equip i material exigit per al mòdul  . I per seguretat, si 

 no duu la vestimenta adequada, no podrà muntar ni fer 
 algunes tasques que el requereixin. 

 ▪  Durant les tasques pràctiques o sortides, regeix la mateixa 
 normativa que en el centre. 

 ▪  Queda terminantment prohibit el consum de tabac i altres 
 substàncies nocives. 

 ▪  Atendre les Normes de convivència i disciplina del centre 
 relatiu a prohibit dur el mòbil, ipad i altres reproductors 
 musicals, excepcionalment es permet la seva utilització. 

 ▪  Si l’alumne té tres avisos per disciplina durant el curs, 
 suspendrà aquesta part i per tant  tot el curs. 

 ▪  Seguir íntegrament la normativa covid 

 Aquesta part és molt important i s’ha d’aprovar al igual 
 que la resta de parts. 

 AQUESTA PART NO ES PODRÀ RECUPERAR AMB 
 CAP EXAMEN PRÀCTIC O TEÒRIC(es recupera quan 
 es demostri una millora d’aquesta part a la següent 
 avaluació). 

 10% 

 Assistència  ▪  NÚMERO  MÀXIM  D’HORES  (JUSTIFICADES)  QUE  ES 
 POT  FALTAR  PER  TRIMESTRE  PER  PODER  APROVAR 
 5H I ANUALMENT 15H. 

 ▪  L’assistència és obligatòria. S’estudiaran els casos particulars. 
 ▪  Les  faltes  s’hauran  de  justificar.  La  justificació  de  les  faltes  no 

 significa aprovar el mòdul, ja que aquest és de caire pràctic. 
 ▪  No  es  pot  faltar  a  cap  de  les  sortides  ni  activitats  especials 

 (cursos, visites, conferències) per superar l’avaluació. 

 Puntualitat  ▪  Un  retard  superior  a  10  minuts,  es  considerarà  falta,  i  3  retards 
 menors de 10 minuts es considera una falta. 

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

 ▪  Escriptura  amb  lletra  clara  i  llegible.  Presentació  dels  treballs,  deures  i  exàmens  d’una  manera  clara  i 
 ordenada.  Valoració  de  l’atenció  durant  les  explicacions.  Presentació  dels  treballs  el  dia  assenyalat. 
 Demostrar qualitats personals i professionals per a la realització d’aquesta  mena de feina  ...) 

 ▪  PER SUPERAR EL MÒDUL S’HAN D’APROVAR LES TRES APARTATS AMB UN 5. 
 ▪  L’avaluació serà contínua 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). 
 ▪  Per  motius  de  seguretat,  aquell  alumne  que  no  assoleixi  el  nivell  mínim  no  podrà  realitzar  les  sortides,  i  per 

 tant no podrà aprovar el mòdul. 

 Altres observacions: 
 1.  Les  faltes  d’assistència  es  justificaran  mitjançant  un  justificant  metge  o  d’una  entitat  oficial  i 

 reconeguda pel departament.  o de manera que realment es pugui validar la raó de la falta. 
 2.  Si no es justifiquen les faltes es seguirà la normativa vigent. 
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 3.  Els justificants s’entreguen al tutor però abans s’han de mostrar a tots els professors afectats. 
 4.  Una  persona  que  no  pot  realitzar  una  sessió  pràctica  amb  un  motiu  justificat  (lesió,  ...)  té 

 l’obligació d’assistir a les classes i de recuperar tots els continguts a criteri del professor. 
 5.  L’equip educatiu estudiarà els casos particulars. 

 CONDICIONS PER SUPERAR L’ASSIGNATURA  Posau una creu 

 Els continguts teòrics s’aprovaran superant amb un 5 un examen al final del següent 
 trimestre. 

 X 

 La part pràctica es superarà demostrant els procediments exigits  X 
 La part actitudinal se superarà canviant  els aspectes negatius.  X 

 PROVES EXTRAORDINÀRIES 

 Les  proves  Extraordinàries  es  realitzaran  en  les  dates  establertes  (pendents  de  confirmació),  S’hauran  de  superar  tots 
 els continguts  procedimentals  i  conceptuals  treballats durant el curs. 

 ADAPTACIONS D’ACCÉS 

 Els  alumnes  NESE  tindran  les  adaptacions  d’accés  necessàries  per  poder  assolir  els  resultats  d’aprenentatge,  com 
 tenir  més  temps  per  a  realitzar  proves  escrites,  lletra  més  grossa,  explicacions  extres  durant  les  proves,  tenir  el  suport 
 de  companys  durant  les  sessions  pràctiques,  però  no  hi  haurà  adaptacions  en  els  resultats  finals  que  hauran 
 d’aconseguir segons descriu el BOE. 

 ACTIVITATS  I  CONDICIONS  PER  A  LA  RECUPERACIÓ  DE  L’ASSIGNATURA 
 PENDENT DEL CURS ANTERIOR 

 ACTIVITATS  A REALITZAR  Precisau  el % de contribució en la nota final  i 
 l’horari d’atenció  a l’alumnat 
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