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ANNEX I 
 

I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

Denominació: DOMA BÀSICA DEL CAVALL 
 
Codi: AGAN0110 

 
Família professional: Agrària 

 
Àrea professional: Ramaderia 

 
Nivell de qualificació professional: 2 

 
Qualificació professional de referència: 

 
AGA344_2 Doma bàsica del cavall (RD 108/2008, d'1 de febrer) 

 
Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de 
professionalitat: 

 
UC1080_2: Dominar les tècniques bàsiques de muntada a cavall. 
UC1122_2: Esbraveir poltres. 
UC1123_2: Domar poltres a la corda. UC1124_2: Fer la muntada inicial de poltres. 

 
Competència general: 

 
Manejar el bestiar equí mentre s'esbraveix i es doma a fi d'aconseguir l'estat físic i 
psíquic adequats, així com la disposició correcta, per a la posterior iniciació en 
cadascuna de les disciplines o modalitats eqüestres segons els criteris de benestar 
animal, prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental. 

 
Entorn professional: 

 
Àmbit professional: 

 
Desenvolupa la seva activitat professional en empreses privades (tant per compte 
propi com aliè) o públiques (de qualsevol mida) relacionades amb la cria, 
l'ensinistrament, la doma, la muntada i l'exhibició d'equins. 

 
Sectors productius: 

 
Se situa en el sector de ramaderia d'equins i serveis associats a aquest tipus de 
bestiar en les activitats productives següents: Explotacions de bestiar equí. Empreses 
i entitats associades a esdeveniments, espectacles, demostracions eqüestres, 
activitats recreatives, esportives i terapèutiques (hipoteràpia). Centres 
d'ensinistrament, doma i entrenament de bestiar equí. Dipòsits (públics o privats) de 
sementals i d'eugues. Centres de pupil·latge, descans i recuperació de bestiar equí. 
Empreses de servei relacionades amb el sector equí. 

 
Ocupacions i llocs de treball relacionats: 

 
6209.1051 Treballador/a de la cria de cavalls. 
5893.1035 Empleat/ada per a la doma de poltres en explotacions ramaderes equines. 
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5893.1035 Empleat/ada per a la doma de poltres en centres d'ensinistrament i 
entrenament de bestiar equí. 
5893.1035 Empleat/ada per a la doma de poltres en centres de pupil·latge, descans i 
recuperació de bestiar equí. 
5893.1035 Emplea/ada per a la doma de poltres a parades de sementals, centres de 
selecció i proves, i eugassades, tant públics com privats. 
Empleat/ada en empreses de servei relacionades amb el sector. 
5893.1035 Domadors/ores o entrenadors/ores de cavalls. 

 
Durada de la formació associada: 620 hores 

 
Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives: 

 
MF1080_2 (Transversal): Tècniques bàsiques de muntada a cavall (180 hores). 
• UF0833: Instal·lacions i equips de muntada (40 hores). 
• UF0834: Condició física i aptitud del cavall per a la muntada (60 hores). 
• UF0835: Muntada a cavall (80 hores).  
MF1122_2: Esbraveir poltres (90 hores).  
MF1123_2: Doma de poltres a la corda (120 hores). 
• UF1410: Presa de contacte dels poltres amb els mitjans de treball a la corda  
(40 hores). 
• UF1411: Treball dels poltres a la corda (80 hores). 
MF1124_2: Muntada inicial de poltres (150 hores). 
• UF1412: Presa de contacte del poltre amb el genet (30 hores). 
• UF1413: Treball a la corda del poltre amb genet (40 hores). 
• UF1414: Muntada del poltre solt (80 hores). 

 
MP0300: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de doma bàsica del cavall  
(80 hores). 
 

II.  PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

El perfil professional del certificat de professionalitat es defineix per la qualificació 
professional i/o per les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals que aquest tingui de referència. Inclou les realitzacions professionals 
(RP) i els criteris de realització (CR) de cadascuna de les unitats de competència que 
conformen el certificat de professionalitat.  

Aquesta informació es pot consultar, en català, al Catàleg de Qualificacions 
Professionals de Catalunya publicat al web de l’Institut Català de Qualificacions 
Professionals, a http://aplitic.xtec.cat/e13_cfp_icqp/menuInici.do. 

III. FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT  

 
MÒDUL FORMATIU 1 

 
Denominació: TÈCNIQUES BÀSIQUES DE MUNTADA A CAVALL 

 
Codi: MF1080_2 

 
 

Nivell de qualificació professional: 2 
 

Associat a la unitat de competència: 
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UC1080_2: Dominar les tècniques bàsiques de muntada a cavall. 
 

Durada: 180 hores 
 

UNITAT FORMATIVA 1 
 

Denominació: INSTAL·LACIONS I EQUIPS DE MUNTADA 
 

Codi: UF0833 
 

Durada: 40 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1. 
 

Capacitats i criteris d'avaluació 
 

C1: Reconèixer i descriure les instal·lacions i els materials que s'empren per muntar 
un cavall. 

CE1.1  Descriure les característiques de les instal·lacions que s'empren per 
muntar un cavall i assenyalar els possibles treballs que s'hi han de desenvolupar. 
CE1.2  Descriure els tipus de materials que habitualment s'utilitzen per fabricar 
les diferents parts de la pista de muntar i assenyalar-ne la disposició. 
CE1.3  Diferenciar els diferents elements que es poden incloure dins d'una pista 
de muntar i explicar-ne la utilitat. 
CE1.4  Esmentar els treballs de condicionament i manteniment de les 
instal·lacions utilitzades per muntar un cavall, així com els mitjans i materials que 
es necessiten. 
CE1.5  Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i benestar animal 
relacionades amb les instal·lacions que s'empren per muntar un cavall. 

 
C2: Assenyalar les tasques en els processos d'elecció i de col·locació de l'equip de 
muntar a cavall i, en un cas pràctic, col·locar-lo segons les característiques de l'animal 
i del treball que farà. 

CE2.1  Definir les característiques dels elements que componen l'equip de 
muntar a cavall i explicar les funcions que tenen. 
CE2.2  Descriure el maneig específic de l'animal que en fa el genet per col·locar i 
adaptar l'equip de muntar. 
CE2.3  Esmentar la manera de col·locar cadascun dels elements que componen 
l'equip de muntar i l'ordre lògic que s'ha de seguir. 
CE2.4  Assenyalar les zones corporals del cavall propenses a rascades i ferides 
provocades per la fricció de l'equip de muntar, i indicar les mesures evitar-les. 
CE2.5  Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i benestar animal 
relacionades amb la col·locació i l'adaptació de l'equip de muntar. 
CE2.6  En un cas pràctic de col·locació de l'equip de muntar a cavall, cal tenir en 
compte el següent: 

- Revisar, netejar i organitzar correctament l'equip. 
- Revisar el cavall abans de col·locar l'equip de muntar. 
- Col·locar i adaptar l'equip de muntar a un cavall i adequar-lo al tipus de 

muntada. 
- Col·locar les proteccions necessàries per evitar rascades i ferides al cavall 

durant la muntada. 
 

Sumari 
 

1. Instal·lacions per muntar a cavall. 

- Tipus: 



 

4/32 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

- Pistes exteriors. 
- Picadors coberts. 
- Zones de passeig. 

- Característiques i requisits mínims de: 
- Superfície: 

· Mesures. 
· Qualitat del sòl. 

- Tancaments. 
· Fixos. 
· Mòbils. 

- Equipaments: 
- Mitjans per a la muntada: 

· Punts de referència (lletres). 
· Miralls. 
· Barres de salt. 
· Objeccions. 
· Tanques. 

- Mitjans de condicionament i manteniment: 
· Rascles. 
· Corrons. 
· Rasclets. 
· Equips de reg. 

- Equipament de seguretat. 
 

2. Equips per muntar a cavall. 
- Característiques, muntatge i desmuntatge de: 

- Cabeçades de muntar. 
- Embocadures. 
- Regnes de muntar. 
- Cordatges i regnes especials. 
- Cingles. 
- Selles. 
- Estreps i accions d'estrep. 
- Gualdrapes. 
- Dessuadors. 
- Protectors de creu i dors. 
- Protectors de peus i mans. 
- Protectors de casc (campanes). 
- Benes de treball. 
- Fuets. 
- Esperons. 

- Conservació i neteja dels equips de muntar: 
- Tècniques de conservació, neteja i manteniment. 
- Productes i materials per a la neteja i el manteniment. 

 
3. Aplicació normativa relacionada amb les instal·lacions i els equips de muntar. 

- Legislació: 
- Estatal, autonòmica i local. 

- Actuacions regulades per normativa referents a: 
- Prevenció de riscos laborals. 
- Benestar animal. 

 
UNITAT FORMATIVA 2 

 
Denominació: CONDICIÓ FÍSICA I APTITUD DEL CAVALL PER A LA MUNTADA 
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Codi: UF0834 

 
Durada: 60 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP2. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Identificar les condicions físiques d'un cavall aturat i en moviment, i valorar-ne 
l'aptitud per muntar. 

CE1.1  Definir les anomalies físiques importants que impedeixen muntar un 
cavall. 
CE1.2  Localitzar lesions o ferides en un cavall aturat que poden provocar la 
inhabilitació per muntar-lo. 
CE1.3  Identificar coixeses en un cavall en moviment que desaconsellen muntar-
lo. 
CE1.4  Definir els factors que determinen l'estat físic d'un cavall després 
d'observar-lo en moviment i diferenciar els factors que ens indiquen l'aptitud per 
muntar-lo. 
CE1.5  Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i benestar animal 
relacionades amb l'examen de les condicions físiques d'un cavall per muntar-lo. 
CE1.6  En un cas pràctic en què s'avaluen les condicions físiques d'un cavall per 
muntar-lo: 

- Examinar un cavall aturat i descartar-ne malformacions, lesions o ferides que 
desaconsellin muntar-lo. 

- Observar el moviment d'un cavall al pas i al trot i descartar algun tipus de 
coixesa que en dificulti el desplaçament. 

- Fer treballar un cavall a la corda i valorar-ne l'estat físic. 
 

C2: Identificar el caràcter d'un cavall i avaluar-lo per preveure'n el comportament 
durant la muntada. 

CE2.1  Esmentar els factors que determinen l'estat anímic d'un cavall aturat i en 
moviment, i indicar les diferents situacions que hi influeixen. 
CE2.2  Descriure les pautes de comportament d'un cavall al box durant la 
col·locació de l'equip de muntar, les quals defineixen les particularitats del seu 
caràcter. 
CE2.3  Esmentar els factors que manifesten una acceptació i adaptació 
incorrectes del cavall a l'equip de muntar, i identificar el protocol a seguir per 
corregir-ho. 
CE2.4  Explicar el comportament habitual d'un cavall durant la muntada i 
descriure les situacions que poden alterar-lo. 
CE2.5  Reconèixer casos de desobediència i vicis del cavall muntat, i identificar 
les tècniques de correcció que s'empren en cada cas. 
CE2.6  Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i benestar animal 
relacionades amb l'examen del caràcter i l'aptitud d'un cavall per muntar-lo. 
CE2.7  En un cas pràctic en què s'avalua el caràcter i l'aptitud d'un cavall per 
muntar-lo: 

- Apropar-se al cavall i examinar l'actitud que té davant la nostra presència al 
seu box. 

- Avaluar la resposta del cavall mentre se li col·loca l'equip de muntar. 
- Avaluar la resposta del cavall mentre se'l maneja. 
- Moure un cavall al qual se li ha col·locat l'equip de muntar i valorar-ne l'estat 

anímic, com l'accepta i com s'hi adapta. 
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Sumari 
 

1.  Estudi físic del cavall. 
- Exterior de l'espècie: 

- Regions corporals: 
· Identificació. 
· Defectes i tares comuns. 

- Estudi dels aploms: 
· Correctes. 
· Incorrectes. 

- Pell, capes i pèls: 
· Coloracions. 
· Singularitats. 
· Integritat del pèl. 

- Alteracions físiques importants: 
- Malformacions: 

· Congènites. 
· Traumàtiques. 

- Lesions i ferides comuns. 
- Coixeses: 

· Senyals i símptomes. 
· Identificació. 
· Valoració. 

- Condició física: 
- Mètodes d'estudi. 
- Valoració. 

 
2.  Caràcter i comportament equí. 

- Comportament habitual i maneres de viure del cavall: 
- En llibertat. 
- Estabulat. 

- Factors que defineixen el caràcter i l'estat anímic del cavall. 
- Comportament habitual del cavall muntat. 
- Desobediències i vicis del cavall muntat: 

- Reconeixement. 
- Identificació de les tècniques de correcció. 

 
3.  Aplicació de la normativa relacionada amb l'examen de les condicions 
físiques, el caràcter i l'aptitud d'un cavall per muntar-lo. 

- Legislació: 
- Estatal, autonòmica i local. 

- Actuacions regulades per normativa referents a: 
- Prevenció de riscos laborals. 
- Benestar animal. 

 
UNITAT FORMATIVA 3 

 
Denominació: MUNTADA A CAVALL 

 
Codi: UF0835 

 
Durada: 80 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP3-. 
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Capacitats i criteris d'avaluació 
 

C1: Descriure les tècniques que s'empren per muntar a cavall amb destresa. 
CE1.1  Diferenciar la seqüència natural de moviments d'un cavall al pas, trot i 
galop, i explicar-ne la mecànica. 
CE1.2  Esmentar els conceptes fonamentals del moviment natural del cavall i 
definir-ne el significat. 
CE1.3  Identificar els principals aires artificials i moviments viciats del cavall 
muntat, i diferenciar-los. 
CE1.4  Descriure les tècniques per pujar al cavall i indicar quina és la més 
aconsellable en cada cas. 
CE1.5  Definir la postura del genet a la sella, així com la col·locació de les mans i 
cames durant la muntada als tres aires. 
CE1.6  Distingir les ajudes de què disposa el genet per muntar i les maneres 
d'aplicar-les durant la muntada. 
CE1.7  Esmentar els mètodes utilitzats per controlar el cavall muntat davant de 
les desobediències o els vicis que presenti. 
CE1.8  Explicar les tècniques per muntar a cavall sense estreps i fer-hi petits 
salts (de fins a 0,80 m). 
CE1.9  Descriure les tècniques per baixar del cavall i indicar quina és la més 
aconsellable en cada cas. 
CE1.10 Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i benestar animal 
relacionades amb la muntada del cavall. 

 
C2: Muntar l'animal i desplaçar-se als diferents aires amb correcció aplicant les 
tècniques correctes en cada cas. 

CE2.1  Controlar el cavall en destra i aconseguir-ne la immobilitat per pujar-hi en 
condicions de seguretat. 
CE2.2  Pujar a cavall amb destresa i eficàcia, i evitar situacions de perill. 
CE2.3  Muntar als tres aires adoptant una posició correcta a la sella i fent servir 
les ajudes amb destresa. 
CE2.4  Fer les transicions entre els diferents aires (pas, trot i galop) amb 
suavitat i buscant la naturalitat en la resposta i els moviments del cavall. 
CE2.5  Efectuar canvis de ritme, direcció i sentit de la marxa durant la muntada, 
i ordenar els moviments al cavall amb prou anterioritat i amplitud. 
CE2.6  Superar barreres, portes, reixats, rases i qualsevol altre tipus de dificultat 
similar que s'interposi en el camí, muntats a cavall o desmuntats amb el cavall en 
destra si s'escau. 
CE2.7  Muntar a cavall sense estreps i amb unes condicions de seguretat, 
demostrant un domini tècnic suficient. 
CE2.8  Efectuar el salt de petits obstacles (de fins a 0,80 m) a pista o al camp, 
en condicions de seguretat, demostrant un domini tècnic suficient. 
CE2.9  Efectuar els canvis de direcció, sentit i ritme de la marxa a cavall, amb la 
precisió i el ritme adequats. 
CE2.10  Respondre a les desobediències o els vicis del cavall, i actuar amb 
rapidesa i decisió. 
CE2.11  Aturar el cavall amb les ajudes adients en el lloc i moment que es vulgui, 
independentment de les circumstàncies que l'envolten. 
CE2.12  Baixar del cavall amb destresa i eficàcia, i evitar situacions de perill. 
CE2.13  Fer les tasques de muntada tenint en compte les normes de prevenció 
de riscos laborals i benestar de l'animal. 

 
Sumari 

 
1.  Locomoció i motricitat del cavall. 
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- Estudi de la posició del cavall en estació (parat). 
- Els aires naturals del cavall: 

- Estudi del moviment del cavall al pas. 
- Estudi del moviment del cavall al trot. 
- Estudi del moviment del cavall al galop. 

- Conceptes fonamentals del moviment natural del cavall: 
- Amplitud. 
- Cadència. 
- Freqüència. 
- Suspensió. 
- Elevació. 
- Equilibri. 
- Coordinació. 

- El caminar artificial i els moviments viciats del cavall muntat. 
 

2.  Aplicació de les tècniques de muntar a cavall. 
- Mètodes de control del cavall en destra per pujar-hi. 
- Tècniques per pujar al cavall. 
- Tècniques per baixar del cavall. 
- Tècniques per aconseguir l'equilibri i la posició correctes del genet durant la 
 muntada. 
- Tècniques perquè el genet faci servir ajudes: 

- Naturals. 
- Artificials. 

- Tècniques de muntar per dur a terme: 
- Sortides al pas. 
- Parades i immobilitat. 
- Canvis de ritme de la marxa. 
- Canvis de direcció i sentit de la marxa. 
- Transicions entre aires. 
- Salt de petits obstacles (de fins a 0,80 m). 
- Superació de portes, reixats, rases i altres barreres artificials. 

- Tècniques per corregir desobediències i vicis del cavall muntat. 
 

3.  Aplicació de la normativa relacionada amb les activitats de muntar a cavall. 

- Legislació: 
- Estatal, autonòmica i local. 

- Actuacions regulades per normativa referent a: 
- Prevenció de riscos laborals. 
- Benestar del bestiar. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 

 
 
Unitats formatives Nombre total de les unitats 

formatives en hores 
Nombre màxim d'hores susceptibles 

de formació a distància 

Unitat formativa 1 - UF0833 
Unitat formativa 2 - UF0834 
Unitat formativa 3 - UF0835 

40 
60 
80 

10 
10 
20 

 

Seqüència: 
 

Per accedir a la unitat formativa 3 s'han d'haver superat les unitats formatives 2 i 1. 
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Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL FORMATIU 2 

 
Denominació: ESBRAVEIR POLTRES 

 
Codi: MF1122_2 

 
 

Nivell de qualificació professional: 2 
 

Associat a la unitat de competència: UC1122_2: Esbraveir poltres.  

Durada: 90 hores 

Capacitats i criteris d'avaluació 
 

C1: Reconèixer poltres preparats per ser esbraveïts mitjançant l'estudi del seu 
comportament i descriure'n les tasques d'acostament, apartat i amarratge. 

CE1.1  Descriure els factors que ens mostren que un poltre està en condicions de 
ser esbraveït segons el protocol habitual. 
CE1.2  Esmentar les instal·lacions, els materials i els equips diversos que 
s'empren per apartar i, posteriorment, amarrar els poltres, i indicar-ne les 
necessitats segons el nombre i les característiques. 
CE1.3  Explicar el protocol per acostar i apartar, en condicions de seguretat, un 
poltre no esbraveït. 
CE1.4  Diferenciar els diversos tipus de comportament que pot tenir un poltre en 
ser lligat per primer cop, i indicar-ne els possibles riscos. 
CE1.5  Descriure com manejar els poltres a l'hora de lligar-los per primera 
vegada, i indicar les precaucions per procurar la integritat de l'animal i del 
personal que se'n fa càrrec. 
CE1.6  Definir el protocol per dur a terme el reconeixement d'un poltre que 
s'aparta per esbraveir-lo, i esmentar els punts especials que s'observen. 
CE1.7  Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i benestar animal 
relacionades amb l'acostament i el reconeixement dels poltres que s'han 
d'esbraveir. 
CE1.8  En un cas o supòsit pràctic d'esbraveir poltres: 

- Acostar i apartar un poltre. 
- Amarrar i tocar un poltre. 
- Reconèixer un poltre apartat després de valorar-ne el caràcter i nivell 

d'amansiment. 
 

C2: Triar els materials i equips necessaris per esbraveir els poltres i esmentar els llocs 
i les tècniques apropiats per col·locar-los. 

CE2.1  Esmentar les característiques dels diferents materials i equips que 
s'empren per esbraveir els poltres, i explicar per a què serveixen i com s'utilitzen. 
CE2.2  Descriure les pautes per col·locar i adaptar els equips d'esbraveir en 
condicions de seguretat. 
CE2.3  Assenyalar quines són les zones corporals dels animals més propícies de 
ser danyades pels equips d'esbraveir i explicar com es poden evitar aquests 
danys. 
CE2.4  Identificar els espais i les instal·lacions adients per col·locar i adaptar els 
equips d'esbraveir als poltres i raonar els motius d'aquesta elecció. 
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CE2.5  Distingir els diferents mitjans mecànics que es fan servir per fer treballar 
els poltres amb els equips d'esbraveir i explicar les maneres d'utilitzar-los. 
CE2.6  Explicar les tasques que s'han de fer amb els poltres perquè s'adaptin als 
mitjans i les instal·lacions que s'utilitzen per moure'ls amb els equips d'esbraveir, i 
indicar les precaucions per a cada tasca. 
CE2.7  Esmentar les maneres de netejar, conservar i emmagatzemar els equips 
per esbraveir els poltres, així com els productes, mitjans i materials emprats. 
CE2.8  Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i benestar animal 
relacionades amb els materials i equips d'esbraveir poltres. 
CE2.9  En un cas pràctic de col·locar i adaptar els equips d'esbraveir en un 
poltre: 

- Netejar i revisar prèviament l'animal al qual se li han de col·locar els equips 
d'esbraveir. 

- Muntar i desmuntar els diferents equips utilitzats per esbraveir els poltres. 
- Col·locar i ajustar els equips d'esbraveir adients a un animal en concret. 
-  Deixar l'animal en perfecte estat perquè descansi després de col·locar-li i 

d'adaptar-li els equips d'esbraveir. 
 

C3: Esmentar les tasques que s'han de fer amb els poltres esbraveïts per aconseguir 
que se sotmetin a les ordres que reben de l'ensinistrador, i descriure les tècniques i els 
procediments emprats. 

CE3.1  Descriure les condicions que han de reunir els espais que s'utilitzen per al 
passeig i altres moviments dels poltres a la mà, i indicar-ne les característiques. 
CE3.2  Reconèixer els casos en què es necessita l'ajuda de personal auxiliar per 
moure els poltres per tal d'evitar riscos per a l'animal i el personal. 
CE3.3  Explicar les tècniques que s'utilitzen per conduir els poltres en destra 
sense l'ajuda de personal auxiliar en condicions de seguretat. 
CE3.4  Esmentar els equips que es fan servir per facilitar la conducció dels 
poltres i explicar les maneres d'utilitzar-los. 
CE3.5  Identificar les desobediències i els vicis que poden presentar els poltres 
durant els moviments en destra, i explicar com actuar adequadament en cada 
cas. 
CE3.6  Identificar els senyals que mostren que un poltre es mou a la mà sense 
dificultat i avaluar-los per deduir si està preparat per a la doma inicial. 
CE3.7  Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i benestar animal 
relacionades amb el maneig i el moviment dels poltres d'esbraveir a la mà. 
CE3.8  En un cas o supòsit pràctic de moviment d'un poltre a la mà: 

- Conduir l'animal amb destresa a un ritme predeterminat. 
- Aconseguir que l'animal en moviment mantingui la distància necessària 

respecte a nosaltres i que s'aturi i reprengui la marxa durant el passeig quan 
vulguem. 

 
Sumari 

 
1.   Característiques dels poltres esbraveïts. 

- Morfologia general exterior: 
- Descripció i identificació de les diferents regions corporals del poltre. 
- Diferenciació de capes i pèls en els poltres. 
- Identificació de defectes i tares en els poltres. 
- Identificació de zones corporals sensibles a les rascades i les ferides  

provocades pels equips d'esbraveir en els poltres. 

- Comportament dels poltres durant el procés d'esbraveir: 
- Maneres de viure i comportament dels poltres en llibertat. 
- Caràcter general dels poltres no esbraveïts. 
- Actitud i reaccions habituals del poltre durant el procés d'esbraveir. 
- Conductes anormals i vicis del poltre durant el procés d'esbraveir: 
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· Identificació. 
· Tècniques de correcció. 

 
2.   Apartat, amarratge i amansiment dels poltres esbraveïts. 

- Protocols per a l'apartat dels poltres esbraveïts: 
- Tècniques per a l'apartat individual. 
- Tècniques per als apartats col·lectius. 

- Tècniques d'acostament als poltres esbraveïts: 
- L'ús de la veu. 
- Mètodes d'aproximació als poltres. 
- Mètodes de col·locació de les cabeçades als poltres. 

- Materials per a la subjecció i l'amarratge dels poltres esbraveïts: 
- Tipus de cordes, mosquetons, anelles i cadenes. 

- Tècniques d'amarratge de poltres esbraveïts: 
- Protocol d'aproximació del poltre a la zona d'amarratge. 
- Nusos per a l'amarratge de poltres: 

·   Tipus. 
·   Tècniques. 

- Reconeixement dels poltres esbraveïts: 
- Protocol per a l'examen físic. 
- Protocol per a la valoració del caràcter. 

- Tècniques d'amansiment dels poltres esbraveïts: 
- Mètodes per tocar i netejar els poltres. 
- Mètodes per moure i desplaçar el poltre amarrat: 

·   Agafar i aixecar extremitats. 
·   Desplaçaments laterals i assentament o quadrat dels poltres. 

 
3.   Ús d'instal·lacions, mitjans i equips per esbraveir els poltres. 

- Característiques i requisits mínims de les instal·lacions necessàries per esbraveir 
poltres en cadascuna de les fases: 

- Quadres corregudes. 
- Boxs. 
- Corralets. 
- Zones de menar i passejar. 

- Mitjans mecànics per al moviment dels poltres durant el procés d'esbraveir: 
- Tipus i característiques principals. 
- Modes d'ús i manteniment. 

- Equips per esbraveir els poltres: 
- Característiques, muntatge i desmuntatge de: 

· Cabeçades per domar un poltre. 
· Ronsals. 
· Guindaletes. 
· Traves. 

- Col·locació, adaptació i modes d'ús. 
- Neteja, conservació i emmagatzematge: 

· Materials i productes de neteja. 
· Tècniques de neteja i conservació. 
· Espais i modes d'emmagatzematge. 

 
 

4.   Moviment dels poltres esbraveïts a la mà: menar. 

- Tècniques de conducció individual dels poltres. 
- Tècniques de conducció en grup dels poltres. 
- Valoració del nivell de menat dels poltres: 

- Desobediències i vicis dels poltres mentre se'ls mena: 



 

12/32 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

·   Identificació. 
·   Tècniques de correcció. 

- L'ús de les ajudes auxiliars mentre se'ls mena: 
· Casos i procediments d'aplicació. 

- Senyals que mostren si un poltre s'ha esbraveït de manera suficient. 
 

5.   Aplicació de la normativa relacionada amb les activitats d'esbraveir poltres. 

- Legislació: 
- Estatal, autonòmica i local. 

- Actuacions regulades per normativa referent a: 
- Prevenció de riscos laborals. 
- Benestar del bestiar. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 

 
 

Mòdul formatiu 
Nombre total en hores del 

mòdul 
Nombre màxim d'hores susceptibles 

de formació a distància 

Mòdul formatiu MF1122_2 90 10 

 

Criteris d'accés per als alumnes 
 

Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL FORMATIU 3 

 
Denominació: DOMA DE POLTRES A LA CORDA 

 
Codi: MF1123_2 

 
Nivell de qualificació professional: 2 

 
Associat a la unitat de competència: UC1123_2: Domar poltres a la corda. 

Durada: 120 hores 

UNITAT FORMATIVA 1 
 

Denominació: PRESA DE CONTACTE DELS POLTRES AMB ELS MITJANS DE 
TREBALL A LA CORDA 

 
Codi: UF1410 

 
Durada: 40 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Esmentar els espais necessaris per fer treballar els poltres a la corda i les 
característiques principals de cadascun. 

CE1.1  Esmentar  les instal·lacions que s'han d'utilitzar per facilitar la iniciació del 
treball dels poltres a la corda, així com els motius que n'aconsellen l'ús. 
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CE1.2  Distingir les característiques principals de les instal·lacions que s'utilitzen 
per facilitar l'ensenyament del treball dels poltres a la corda. 
CE1.3  Descriure les tasques de condicionament i manteniment de les 
instal·lacions emprades per domar els poltres a la corda. 
CE1.4  Esmentar quins són els llocs adequats per preparar i col·locar al poltre 
l'equip de treball a la corda. 
CE1.5  Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i benestar animal 
relacionades amb els espais utilitzats per fer treballar els poltres a la corda. 

 
C2: Identificar els equips que s'utilitzen per fer treballar els poltres a la corda.  
i diferenciar les particularitats de cadascun. 

CE2.1  Identificar els diferents elements que componen l'equip de treball dels 
poltres a la corda i esmentar les característiques principals de cadascun. 
CE2.2  Distingir per què estan indicats cadascun dels elements que formen 
l'equip de doma dels poltres a la corda i explicar com s'utilitzen. 
CE2.3  Reconèixer l'ordre de col·locació i la retirada dels elements que 
componen l'equip de doma dels poltres a la corda, per tal de realitzar aquestes 
tasques amb criteris de qualitat. 
CE2.4  Explicar les tècniques de col·locació i adaptació de cadascun dels 
elements que formen l'equip de doma a la corda dels poltres, i esmentar les 
precaucions per dur-les a terme en condicions de seguretat. 
CE2.5  Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i benestar animal 
relacionades amb la col·locació i adaptació de l'equip de doma dels poltres a la 
corda. 
CE2.6  En un supòsit pràctic de preparació d'un poltre per fer-lo treballar a la 
corda: 

- Col·locar l'equip al poltre seguint l'ordre adequat. 
- Adaptar l'equip a les característiques físiques de l'animal. 
- Valorar la necessitat d'afegir a l'equip de treball proteccions que evitin ferides 

i rascades al poltre, i posar-les en cas necessari. 
- Comprovar que l'animal es mogui amb flexibilitat i naturalitat després de 

col·locar-li i adaptar-li l'equip de treball. 
 

C3: Explicar i, en un supòsit pràctic, realitzar les tasques de familiarització dels poltres 
amb els espais i equips de treball. 

CE3.1  Descriure el protocol per adaptar el poltre als llocs i equips de treball, i 
esmentar les precaucions per fer aquestes tasques en condicions de seguretat. 
CE3.2  Esmentar quins són els recursos de l'ensinistrador per establir un vincle 
d'autoritat amb l'animal previ al començament del treball. 
CE3.3  Identificar quins són els símptomes que evidencien una mala adaptació 
del poltre als espais o equips de treball, i descriure el protocol que s'ha de seguir 
en aquests casos. 
CE3.4  Distingir quins són els senyals que demostren que el poltre està 
familiaritzat amb els llocs de treball i evidenciar que està a punt per iniciar el 
treball a la corda. 
CE3.5  Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i benestar animal 
relacionades amb l'adaptació dels poltres als espais i equips de treball. 
CE3.6  En un cas pràctic de familiarització d'un poltre amb els espais i equips de 
treball a la corda: 

- Organitzar la pista de treball per establir la presa de contacte de l'animal amb 
tots els elements que la conformen. 

- Conduir el poltre fins a la pista de treball i introduir-l'hi. 
-  Aconseguir que el poltre s'aproximi i reconegui tots els elements que 

conformen la pista de treball sense sobresaltar-se. 
- Aconseguir que l'animal romangui aturat o que camini en destra a voluntat per 
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tota la pista de treball. 
- Allargar la corda o guindaleta de comandament al poltre perquè se separi 

lleugerament de nosaltres, i emprar suaument els elements necessaris 
(fuets, tralles, etc.) perquè no es giri i deixi de caminar. 

- Animar el poltre perquè es desplaci per tota la pista allargant el pas en la 
mesura que sigui possible. 

- Aconseguir que el poltre s'aturi i torni al pas mitjançant la nostra veu i els 
altres elements d'ajuda. 

- Aconseguir que el poltre s'aproximi a nosaltres un cop s'hagi aturat atraient-lo 
amb estirades suaus de la corda i amb la veu. 

-  Acariciar el poltre quan estigui a prop nostre i aconseguir que camini en 
destra fins a treure'l de la pista de treball. 

 
Sumari 

 
1.  Instal·lacions per fer treballar els poltres a la corda. 

- Cercles, pistes tancades i picadors coberts: 
- Característiques i requisits mínims. 
- Treballs de condicionament i manteniment. 
- Mesures de prevenció i seguretat per fer-ne ús. 

- Espais per col·locar i adaptar equips: 
- Tipus. 
- Característiques i modes d'ús dels seus elements: 

· Anelles o punts d'amarratge. 
· Cadenes. 
· Mosquetons de seguretat. 

- Condicions de seguretat. 
 

2.  Maneig dels equips de treball de poltres a la corda. 
- Característiques, muntatge i desmuntatge de: 

- Cabeçades de quadra. 
- Cabeçades de treball. 
- Serretes. 
- Embocadures. 
- Regnes. 
- Guindaletes llargues. 
- Selles. 
- Estreps. 
- Accions d'estreps. 
- Cingles. 
- Cingles d'adornament. 
- Gualdrapes. 
- Pitrals. 
- Protectors per a cingles. 
- Protectors de creu i dors. 
- Protectors de mans i peus. 
- Protectors de casc (campanes). 
- Benes de treball. 
- Fuets llargs. 
- Tralles. 

- Col·locació, adaptació i modes d'ús de cadascun dels elements que componen els 
equips de treball dels poltres a la corda. 

- Neteja, conservació i emmagatzematge dels equips de treball dels poltres a la 
corda: 

- Materials i productes de neteja. 
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- Tècniques de neteja i conservació. 
- Espais i maneres d'emmagatzemar: organització dels guardaarnesos. 

 
3.  Identificació de la conducta dels poltres durant la presa de contacte amb els 

mitjans de treball a la corda. 
- Comportaments habituals. 
- Casos de comportament anormal: 

- Avaluació i identificació de motius. 
- Mètodes de correcció. 

 
4.  Aplicació de la normativa relacionada amb les activitats de presa de 

contacte dels poltres amb els mitjans de treball a la corda. 
- Legislació: 

- Estatal, autonòmica i local. 
- Actuacions regulades per normativa referent a: 

- Prevenció de riscos laborals. 
- Benestar del bestiar. 

 

 
UNITAT FORMATIVA 2 

 
Denominació: TREBALL DELS POLTRES A LA CORDA 

 
Codi: UF1411 

 
Durada: 80 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP2 i l'RP3. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Explicar les tasques del treball inicial dels poltres a la corda amb l'ajuda de 
personal auxiliar i especificar el maneig que es fa dels animals en cada moment. 

CE1.1  Descriure els motius pels quals es fa imprescindible l'ajuda de personal 
auxiliar per a l'inici del treball dels poltres a la corda i assenyalar les necessitats 
d'espais i equips per dur a terme aquesta activitat. 
CE1.2  Explicar la tècnica de maneig que empra l'ensinistrador per posar en 
moviment i detenir el poltre amb l'ajuda d'un auxiliar, i actuar en condicions de 
seguretat. 
CE1.3  Descriure les tècniques de maneig que empra l'ensinistrador per treballar 
amb el poltre als tres aires (pas, trot i galop), dur a terme les transicions entre els 
tres amb l'ajuda d'un auxiliar i complir els criteris de qualitat del treball. 
CE1.4  Indicar els mitjans que utilitza l'ensinistrador per comunicar-se amb el 
poltre i demanar ajuda a l'auxiliar. 
CE1.5  Distingir les tasques que realitza el personal auxiliar durant el treball dels 
poltres a la corda i especificar els moments en què fan falta. 
CE1.6  Descriure la seqüència de desenvolupament normal d'una sessió de 
treball dels poltres a la corda amb l'ajuda d'un auxiliar i assenyalar les 
precaucions que s'han de tenir en compte en cada moment perquè es dugui a 
terme en condicions de seguretat. 
CE1.7  Identificar els senyals que mostren que un poltre està preparat per 
treballar a la corda sense l'ajuda d'un auxiliar. 
CE1.8  Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i benestar animal 
relacionades amb les tasques de treball dels poltres a la corda amb l'ajuda d'un 
auxiliar. 
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CE1.9  En un supòsit pràctic de treball d'un poltre a la corda amb l'ajuda d'un 
auxiliar: 

- Prendre el comandament de l'animal i treballar en cercle als tres aires (pas, 
trot i galop) per tota la pista fent les transicions necessàries i demanant les 
ajudes corresponents a l'auxiliar. 

- Exercir d'auxiliar i accedir a col·laborar amb l'ensinistrador en els moments 
que sigui necessari. 

 
C2: Descriure les tasques per treballar a la corda amb els poltres sense l'ajuda de 
personal auxiliar i diferenciar les pautes de maneig en cada situació. 

CE2.1  Esmentar els possibles riscos i inconvenients de treballar amb els poltres 
a la corda sense l'ajuda d'un auxiliar, i definir les precaucions per evitar-los. 
CE2.2  Descriure la seqüència de desenvolupament normal d'una sessió de 
treball dels poltres a la corda sense l'ajuda d'un auxiliar i especificar la intensitat i 
durada adequades en cada cas. 
CE2.3  Descriure la tècnica de maneig que empra l'ensinistrador per posar en 
moviment i detenir el poltre sense l'ajuda d'un auxiliar, i dur a terme aquestes 
accions amb seguretat. 
CE2.4  Explicar les tècniques de maneig que empra l'ensinistrador per treballar 
amb el poltre als tres aires (pas, trot i galop) i realitzar les transicions entre els 
tres sense l'ajuda d'un auxiliar. 
CE2.5  Indicar els mitjans que utilitza l'ensinistrador per comunicar-se amb el 
poltre i crear-hi un vincle d'autoritat. 
CE2.6  Reconèixer i esmentar el protocol d'actuació davant l'aparició de 
problemes físics i cansament en els poltres durant el desenvolupament d'una 
sessió de treball a la corda. 
CE2.7  Identificar els senyals que mostren que un poltre treballa correctament a 
la corda sense l'ajuda d'un auxiliar i evidenciar que està preparat per treballar a la 
corda amb genet. 
CE2.8  Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i de benestar animal 
relacionades amb les tasques de treball dels poltres a la corda sense l'ajuda d'un 
auxiliar. 
CE2.9 En un supòsit pràctic de treball d'un poltre a la corda sense l'ajuda d'un 
auxiliar: 

- Conduir el cavall en destra fins a la pista de treball. 
- Aturar el poltre davant nostre i recol·locar l'equip abans de començar el 

treball. 
-  Iniciar el treball al pas amb el poltre movent-lo en cercles amb totes dues 

mans. 
- Treballar amb el poltre per tota la pista als tres aires (pas, trot i galop) i fer les 

transicions necessàries. 
-  Aturar el poltre davant nostre un cop finalitzat el treball i apropar-lo per 

acariciar-lo. 
- Recompondre l'equip un cop acabat el treball i treure en destra el poltre de la 

pista. 
 
 

Sumari 
 

1.   Planificació de la sessió de treball dels poltres a la corda. 
- Estructura: 

- Parts. 
- Seqüència normal de treball. 

- Estudi de la condició física del poltre durant el desenvolupament d'una sessió de 
treball a la corda. 
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- Mètodes d'identificació de problemes físics o de salut. 
- Mètodes d'identificació de símptomes de cansament. 

- Estudi del nivell d'ensinistrament i submissió del poltre. 
- Mètodes de valoració del comportament del poltre durant la sessió de treball a 

la corda. 
- Mètodes de valoració de les respostes del poltre a les ordres de l'ensinistrador. 
- Identificació de senyals evidents de manca de disposició i concentració dels 

poltres durant el treball a la corda. 
- Càlcul de temps i ritmes de treball: factors que el condicionen. 

- La condició de l'animal. 
- La influència de les condicions del terreny. 
- La influència de les condicions climatològiques. 
- Altres factors condicionants. 

- Valoració de la sessió de treball a la corda. 
- Factors que determinen l'aptitud del poltre per passar a un nivell de doma 

superior. 
 

2.   Aplicació de les tècniques de treball de poltres a la corda. 
- Mètodes per al maneig de la corda. 
- Mètodes de treball dels poltres al: 

- Pas. 
- Trot. 
- Galop. 

- Tècniques per a les transicions pas-trot-galop. 
- Tècniques per a la parada i el canvi de sentit de la marxa del poltre. 
- Vicis i desobediències dels poltres durant el treball a la corda. 

- Identificació. 
- Tècniques de correcció. 

- L'estimulació dels poltres. 
- Mètodes de motivació per al treball. 
- Modes de recompensa per als poltres. 

 
3.   Ocupació d'ajudes per controlar els poltres durant el treball a la corda. 

- L'ajuda de l'auxiliar. 
- Situacions que requereixen l'ajuda de l'auxiliar. 
- Protocol d'actuació de l'auxiliar en cada situació. 

- L'ajuda de la veu: 
- Veus i sons de control que s'empren habitualment. 
- L'adequació del to de veu a les diferents situacions. 

- L'ús de les ajudes artificials: 
- El fuet llarg: indicacions i modes d'ús. 
- La tralla: indicacions i modes d'ús. 

 
4.   Aplicació de la normativa relacionada amb les activitats de doma dels poltres 

a la corda. 
- Legislació: 

- Estatal, autonòmica i local. 
- Actuacions regulades per normativa referent a: 

- Prevenció de riscos laborals. 
- Benestar del bestiar. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 
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Unitats formatives Nombre total de les unitats 

formatives en hores 
Nombre màxim d'hores susceptibles 

de formació a distància 

Unitat formativa 1 – UF1410 
Unitat formativa 2 – UF1411 

40 
80 

10 
10 

 

Seqüència: 

Per accedir a la unitat formativa 2 s'ha d'haver superat la unitat formativa 1.  

Criteris d'accés per als alumnes  
 
Seran els establerts en l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL FORMATIU 4 

 
Denominació: MUNTADA INICIAL DE POLTRES 

 
Codi: MF1124_2 

 
 

Nivell de qualificació professional: 2 
 

Associat a la unitat de competència: UC1124_2: Fer la muntada inicial de poltres. 

Durada: 150 hores 

UNITAT FORMATIVA 1 
 

Denominació: PRESA DE CONTACTE DEL POLTRE AMB EL GENET 
 

Codi: UF1412 
 

Durada: 30 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1. 
 

Capacitats i criteris d'avaluació 
 

C1: Definir les característiques dels espais que s'utilitzen per establir la presa de 
contacte del poltre parat amb el genet i esmentar els criteris per triar-los. 

CE1.1  Indicar quins tipus d'espais són els més indicats per a aquesta tasca i 
assenyalar els avantatges i inconvenients que se'n deriven. 
CE1.2  Esmentar les condicions mínimes que han de complir aquests tipus 
d'instal·lacions i els equipaments necessaris per utilitzar-les. 
CE1.3  Especificar les tasques de condicionament dels espais per facilitar el 
desenvolupament d'aquests treballs. 
CE1.4  Explicar les precaucions que el personal de dins de les instal·lacions ha 
tenir en compte durant el desenvolupament de l'activitat per assegurar que es 
desenvolupa en condicions de seguretat. 
CE1.5  Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i benestar animal 
relacionades amb els espais que s'utilitzen per establir la presa de contacte del 
poltre parat amb el genet. 

 
C2: Descriure les tasques de preparació del poltre prèvies a la presa de contacte amb 
el genet i esmentar els equips necessaris per dur a terme aquesta activitat. 
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CE2.1  Explicar quines són les observacions que hem de fer del poltre per 
comprovar que està en condicions de començar a ser muntat. 
CE2.2  Descriure l'equipament necessari per iniciar el poltre en la muntada, així 
com les indicacions i maneres de col·locar-lo. 
CE2.3  Esmentar les precaucions que s'han de tenir en compte durant l'adaptació 
dels equips de muntar al poltre i assenyalar els casos preceptius de col·locació de 
proteccions als animals. 
CE2.4  Distingir els símptomes que ens assenyalen que el poltre no està còmode 
amb l'equip de muntar i esmentar els casos en què se n'aconsella la revisió. 
CE2.5  Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i benestar animal 
relacionades amb les tasques de preparació del poltre per efectuar la presa de 
contacte amb el genet. 
CE2.6  En un cas pràctic de preparació d'un poltre per muntar-lo: 

- Lligar el poltre en un lloc indicat per fer-li el reconeixement. 
- Reconèixer el poltre i identificar si té problemes físics que impedeixen 

muntar-lo. 
- Col·locar l'equip de muntar al poltre i adaptar-lo a les característiques físiques 

de l'animal i al treball que s'hi ha de fer. 
- Conduir el poltre fins al lloc on s'ha de muntar i comprovar que accepta 

l'equip de muntar i s'hi mou amb naturalitat. 
 

C3: Explicar les tasques que es duen a terme per establir la presa de contacte del 
poltre parat amb el genet i especificar en cada cas el maneig dels animals. 

CE3.1  Esmentar la posició i l'actitud que ha d'adoptar l'auxiliar respecte al poltre 
a la pista de treball abans que el genet s'hi aproximi. 
CE3.2  Explicar la tècnica que utilitza el genet per advertir el poltre de la seva 
presència i aconseguir que l'animal s'habituï a la posició del genet dempeus. 
CE3.3  Descriure el maneig del poltre que realitza l'auxiliar i facilitar que el poltre 
aprengui com el genet hi puja, com s'hi manté al damunt i com en baixa. 
CE3.4  Explicar la tècnica que utilitza el genet per anar carregant el seu pes 
progressivament sobre el poltre i aconseguir que l'animal li permeti romandre-hi 
muntat. 
CE3.5  Descriure la tècnica que utilitza el genet per tranquil·litzar el poltre i 
acostumar-lo als seus moviments de cames i mans mentre el munta. 
CE3.6  Explicar la tècnica que utilitza el genet per baixar suaument del poltre un 
cop accepta que el muntin. 
CE3.7  Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i benestar animal 
relacionades amb la presa de contacte del poltre parat amb el genet. 
CE3.8  En un cas pràctic de presa de contacte del poltre parat amb el genet: 

-  Actuar d'auxiliar manejant el poltre en destra durant les tasques 
d'aprenentatge del poltre quan s'habitua a que el genet hi pugi, hi 
romangui breument muntat i en baixi. 

-  Actuar com a genet amb el poltre aturat a la pista: pujar-hi, romandre-hi 
muntat i baixar-ne repetidament fins que l'animal demostri que accepta 
que el muntin sense dificultat.  

 
Sumari 

 
1.  Reconeixement dels espais i les instal·lacions per a la presa de contacte del 

poltre parat amb el genet. 

- Quadres i boxs: 
- Estructura i condicions mínimes per ocupar-los en aquests tipus de treballs. 
- Avantatges i inconvenients derivats de l'ús. 
- Mesures de prevenció i seguretat. 

- Picadors, pistes de treball i altres espais: 
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- Adaptació per a l'activitat. 
- Avantatges i inconvenients derivats de l'ús. 
- Mesures de prevenció i seguretat. 

 
2.  Preparació del poltre per a la muntada. 

- Reconeixement del poltre previ a la muntada: 
- Estudi de la impressió general de l'estat físic del poltre estacionat: 
· Valoració de la seva conformació general segons la raça, el sexe i l'edat. 

· Valoració del desenvolupament corporal: estat de la carn i musculació. 
- Estudi de la impressió general de l'estat físic del poltre en moviment: 

· Valoració del seu moviment al pas. 
· Valoració del seu moviment al trot. 
· Advertència i interpretació de senyals i símptomes evidents de coixeses. 

- Estudi de malalties, ferides o lesions que desaconsellen la pràctica de muntar 
un poltre. 

- Equips per a la muntada inicial dels poltres. 
- Components: 

· Característiques principals. 
· Indicacions específiques d'ús. 
· Protocol de col·locació i adaptació. 

- Precaucions durant l'ajust: 
· Protecció de zones sensibles als frecs dels equips. 
· Mètodes de comprovació de l'ajust. 
· Senyals que indiquen una mala adaptació i ajust de l'equip. 

 
3.  Presa de contacte del poltre parat amb el genet. 

- Protocol d'actuació del personal auxiliar. 
- Posicionament i aptitud respecte al poltre. 
- Maneig específic de l'animal8. 

- Protocol d'actuació del genet. 
- Tècniques d'aproximació i presa de contacte directe amb el poltre. 
- Tècniques per pujar al poltre. 
- Tècniques per romandre muntat al poltre. 
- Tècniques per baixar del poltre. 
- Estatal, autonòmica i local. 

- Actuacions regulades per normativa referents a: 
- Prevenció de riscos laborals. 
- Benestar del bestiar. 

 
UNITAT FORMATIVA 2 

 
Denominació: TREBALL A LA CORDA DEL POLTRE AMB GENET 

 
Codi: UF1413 

 
Durada: 40 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP2. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Descriure el desenvolupament habitual d'una sessió d'iniciació dels poltres 
muntats en el treball a la corda i especificar les característiques de les instal·lacions 
per a aquestes tasques. 

CE1.1  Explicar quin és el desenvolupament normal d'una sessió completa de 
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treball d'un poltre muntat a la corda, especificar-ne els treballs de planificació i les 
normes bàsiques d'actuació del personal que maneja el bestiar en cadascuna de 
les fases. 
CE1.2  Indicar quines condicions ha de reunir l'entorn on es troben aquests 
espais per facilitar el desenvolupament normal d'una sessió de treball. 
CE1.3  Descriure les característiques del tancament i del sòl indicades per a 
aquests tipus d'instal·lacions, així com les maneres de condicionar-los i mantenir-
los. 
CE1.4  Especificar la necessitat, i si escau la distribució, dels diferents materials 
que podem trobar dins d'aquests llocs de treball. 
CE1.5  Esmentar les precaucions que ha tenir en compte el personal que surt, 
entra o s'apropa a aquests espais quan hi ha l'auxiliar, el poltre i el genet, per 
permetre el treball en condicions de seguretat. 
CE1.6  Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i benestar animal 
relacionades amb les instal·lacions per a la iniciació dels poltres muntats en el 
treball a la corda. 

 
C2: Definir el protocol d'actuació de l'auxiliar durant el treball del poltre muntat a la 
corda i especificar el maneig de l'animal en cada moment. 

CE2.1  Explicar el maneig que l'auxiliar fa del poltre dins de la pista i fins al 
moment en què el genet el munta. 
CE2.2  Descriure quin tipus d'ajuda presta l'auxiliar al genet per facilitar-li la 
muntada del poltre. 
CE2.3  Explicar la maniobra que executa l'auxiliar per facilitar la iniciació del 
moviment del poltre muntat al pas per la pista de treball. 
CE2.4  Definir com interpreta l'auxiliar cadascuna de les ordres que el genet 
transmet al poltre mentre està en moviment i explicar el maneig específic que fa 
de l'animal en cadascun dels casos. 
CE2.5  Explicar la maniobra que executa l'auxiliar per facilitar la tornada a la 
calma del poltre i aconseguir que s'aturi i es mantingui immòbil. 
CE2.6  Descriure quin tipus d'ajuda presta l'auxiliar al genet per facilitar-li que 
baixi del poltre. 
CE2.7  Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i benestar animal 
relacionades amb l'actuació de l'auxiliar durant el treball del poltre muntat a la 
corda. 
CE2.8  En un supòsit pràctic de treball a la corda d'un poltre amb genet: 

- Exercir d'auxiliar durant el desenvolupament d'una sessió completa de treball, 
atendre en tot moment a les indicacions del genet i manejar el poltre a la 
corda amb destresa i seguretat. 

 
C3: Descriure les tècniques que utilitza el genet per iniciar el poltre muntat a la corda i 
explicar com transmetre les ordres a l'animal en cada cas. 

CE3.1  Explicar com es comunica el genet amb l'auxiliar per ordenar-li alguna 
cosa o demanar-li ajuda. 
CE3.2  Descriure com el genet puja al poltre i el posa en moviment a la pista de 
treball. 
CE3.3  Explicar com actua el genet per aconseguir que el poltre augmenti o 
disminueixi el ritme de la marxa en cadascun dels seus aires naturals, fent les 
transicions correctes entre els aires. 
CE3.4  Descriure com el genet aconsegueix que el poltre s'aturi i com en baixa. 
CE3.5  Esmentar els casos més comuns de vicis i desobediències dels poltres 
durant la iniciació a la muntada a la corda, i descriure el protocol que segueix el 
genet en cada cas. 
CE3.6  Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i benestar animal 
relacionades amb les tècniques que utilitza el genet per iniciar el poltre a la 
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muntada a la corda. 
CE3.7  En un cas pràctic de treball a la corda d'un poltre amb genet: 

- Actuar com a genet dirigint en tot moment la sessió de treball i muntant el 
poltre amb equilibri i serenitat. 

 
Sumari 

 
1.  Desenvolupament de la sessió de treball a la corda dels poltres muntats. 

- Estructura: 
- Parts. 
- Seqüència habitual. 

- Planificació: 
- Programació de la sessió de treball. 
- Condicionament d'instal·lacions. 
- Preparació d'equips. 
- Identificació i reconeixement dels poltres. 

- Normes bàsiques d'actuació de l'auxiliar i el genet. 
- Canals i mètodes de comunicació. 
- Mesures bàsiques de prevenció d'accidents i seguretat. 
- Protocol d'actuació en cas d'accident. 

 
2.  Ús d'espais i instal·lacions per iniciar els poltres a la muntada. 

- Picadors coberts i pistes de treball exteriors: 
- Dimensions mínimes. 
- Característiques, distribució i manteniment del: 

· Sòl. 
· Tancament. 
· Material auxiliar. 

- Avantatges i inconvenients derivats de l'ús. 
- Mesures de prevenció i seguretat. 

- Localització. 
- Factors que s'han de tenir en compte a l'hora de triar l'enclavament. 
- Característiques de l'entorn ideal. 
- Recomanacions de seguretat per al personal que entra o surt d'aquestes 

instal·lacions o hi transita a prop. 
 

3.  Aplicació de les tècniques de maneig específiques per al treball a la corda 
dels poltres muntats. 

- Maneig específic que l'auxiliar fa dels poltres: 
- Tècnica per subjectar i controlar el poltre aturat. 
- Tècnica per ajudar el genet a pujar al poltre. 
- Tècnica per controlar el poltre muntat en moviment. 
- Tècnica perquè el poltre torni a la calma i es detingui després del treball. 

- Maneig específic que el genet fa dels poltres: 
- Tècniques per pujar al poltre. 
- Tècniques per iniciar el moviment dels poltres i per augmentar-ne o disminuir-

ne el ritme de la marxa. 
- Tècniques per aconseguir la parada i immobilitat dels poltres. 
- Tècniques per baixar dels poltres. 
- Tècniques per corregir vicis i desobediències dels poltres. 

 
4.  Aplicació de la normativa relacionada amb el treball a la corda dels poltres 

muntats. 
- Legislació: 

- Estatal, autonòmica i local. 
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- Actuacions regulades per normativa referents a: 
- Prevenció de riscos laborals. 
- Benestar del bestiar. 

 
UNITAT FORMATIVA 3 

 
Denominació: MUNTADA DEL POLTRE SOLT 

 
Codi: UF1414 

 
Durada: 80 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP3. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Descriure les tasques de preparació del poltre abans d'amollar-lo per muntar-lo, i 
analitzar la necessitat de material o personal auxiliar perquè es pugui desenvolupar 
aquesta activitat. 

CE1.1  Esmentar les condicions que ha de tenir una instal·lació per poder-hi 
muntar un poltre solt i els factors que en desaconsellen l'ús. 
CE1.2  Explicar quins tipus de treballs s'aconsellen de fer amb els poltres abans 
d'amollar-los per muntar-los, i indicar els mitjans i el personal necessaris. 
CE1.3  Descriure els mètodes que s'utilitzen per calmar i tranquil·litzar l'animal 
abans d'amollar-lo per muntar-lo. 
CE1.4  Indicar quin ha de ser l'estat físic i anímic del poltre abans de procedir a 
amollar-lo per muntar-lo, i identificar les situacions que desaconsellen començar 
l'activitat. 
CE1.5  Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i benestar animal 
relacionades amb les tasques de preparació del poltre per muntar-lo solt. 

 
C2: Esmentar les normes generals d'actuació del genet i els possibles ajudants durant 
la sessió de muntada d'un poltre solt, i determinar les precaucions per evitar incidents. 

CE2.1  Explicar com el genet planifica i dirigeixles primeres sessions de muntada 
del poltre solt, i definir les causes o els motius que el fan reflexionar sobre la 
necessitat de mantenir o no un ajudant a peu de pista. 
CE2.2  Assenyalar quins tipus d'indicacions i advertències ha de dictar el genet al 
seu ajudant abans de muntar el poltre solt, i explicar com s'hi comunica. 
CE2.3  Determinar quina ha de ser l'actitud general del genet quan munta el 
poltre solt les primeres vegades i esmentar els principals factors de risc als quals 
s'enfronta. 
CE2.4  Determinar quines són les principals missions dels ajudants que es 
mantenen a peu de pista durant les sessions de muntada dels poltres solts per 
garantir la seguretat del genet. 
CE2.5  Explicar quina ha de ser l'actitud i la posició de l'ajudant a peu de pista per 
auxiliar el genet al més aviat possible en cas necessari. 
CE2.6  Esmentar els possibles casos en què l'ajudant a peu de pista ha 
d'intervenir, tant si l'alerta el genet com si no, i descriure com actuar en cada cas. 
CE2.7  Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i benestar animal 
relacionades amb les normes generals d'actuació del genet i els possibles 
ajudants durant la sessió de muntada d'un poltre solt. 

 
C3:  Explicar quines tècniques fa servir el genet per muntar un poltre solt i definir el 
protocol d'aplicació de cadascuna. 

CE3.1  Descriure la tècnica que utilitza el genet per pujar al poltre i assenyalar els 
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riscos que hi podria haver i les precaucions que s'haurien de prendre en aquests 
casos per evitar accidents. 
CE3.2  Assenyalar quines són les accions que duu a terme el genet un cop 
muntat, abans de començar a moure el poltre, per assegurar que l'animal està 
preparat i que el genet adopta la posició correcta a la sella. 
CE3.3  Explicar la tècnica que utilitza el genet per aconseguir, una vegada muntat 
sobre l'animal, mantenir-hi el contacte adequat i iniciar la marxa al pas de manera 
calmada. 
CE3.4  Descriure els mètodes que empra el genet per aconseguir que el poltre 
camini sempre en línia recta i evitar que surti del camí pel qual el condueix. 
CE3.5  Definir la tècnica que utilitza el genet per aconseguir que el poltre variï la 
direcció o el sentit de la marxa quan se li ordena. 
CE3.6  Explicar com actua el genet perquè el poltre augmenti o disminueixi el 
ritme de la marxa i com aconseguir que es desplaci als tres aires naturals (pas, 
trot i galop) fent correctament les transicions entre cada aire. 
CE3.7  Assenyalar la tècnica que empra el genet per aconseguir que el poltre 
s'aturi i romangui immòbil en el lloc que es determini, i evitar que es desplaci en 
qualsevol direcció fins que se li ordeni. 
CE3.8  Descriure la tècnica que utilitza el genet per baixar del poltre i assenyalar 
els riscos que hi hauria i les precaucions que s'haurien de prendre en aquests 
casos. 
CE3.9  Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i benestar animal 
relacionades amb les tècniques que fa servir el genet per muntar un poltre solt. 
CE3.10 En un supòsit pràctic de muntada d'un poltre solt: 

- Pujar al poltre sense ajuda i aconseguir que romangui immòbil fins que se li 
ordeni. 

- Treballar amb el poltre per tota la pista als tres aires fent les transicions 
correctes en cada cas. 

- Fer exercicis de canvis de direcció i sentit de la marxa, i ordenar-los amb 
prou antelació per prendre els espais necessaris i fer-los sense 
brusquedat. 

- Fer exercicis de parades i sortides al pas, i aconseguir la immobilitat del 
poltre entre cada exercici. 

- Baixar del poltre sense ajuda mantenint en tot moment el control de l'animal. 
 

C4: Reconèixer el nivell de doma d'un poltre muntat, valorar les seves qualitats i 
determinar si està a punt per iniciar-se en una activitat eqüestre en concret. 

CE4.1  Esmentar quines són les referències que s'han de tenir en compte per 
determinar el nivell de doma d'un poltre muntat i classificar-les segons la seva 
importància. 
CE4.2  Esmentar els motius que reflecteixen que un poltre no ha adquirit la doma 
bàsica suficient per muntar-lo amb seguretat i desaconsellar-ne la iniciació en 
altres activitats eqüestres. 
CE4.3  Explicar quines són les qualitats que es valoren en cada cas a l'hora de 
triar un poltre per continuar ensinistrant-lo en una activitat eqüestre en concret. 
CE4.4  Assenyalar quines són les actituds destacables en un poltre muntat durant 
la doma que en promouen la validesa per iniciar-se en una o diverses activitats 
eqüestres alhora. 
CE4.5  En un cas pràctic d'observació d'una sessió de treball d'un poltre muntat 
solt: 

- Estudiar la conducta de l'animal i valorar-ne el caràcter i la predisposició al 
treball. 

- Observar les respostes del poltre a les ordres del genet i determinar el nivell 
de submissió que ha adquirit l'animal. 

- Estudiar els moviments que fa el poltre i valorar-ne la naturalitat i qualitat. 
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- Dur a terme un judici crític del treball del poltre muntat i determinar si el poltre 
ha adquirit el nivell de doma suficient per iniciar-lo en qualsevol activitat 
eqüestre. 

 
Sumari 

 
1.  Preparació del poltre per muntar-lo solt. 

- La revisió de: 
- El poltre. 

· Maneres de comprovar l'estat físic. 
· Maneres de comprovar l'estat anímic. 

- Les instal·lacions: 
· Protocol de comprovació de l'estat general. 
· Reconeixement de l'equipament necessari. 
· Revisió de les mesures de prevenció i seguretat necessàries. 

- Factors i situacions que impedeixen la muntada del poltre solt. 
- Relatius a l'animal. 
- Relatius al personal. 
- Relatius a l'equipament i les instal·lacions. 

- Tècniques que s'apliquen per a l'escalfament previ i la preparació del poltre per 
muntar-lo. 

- Seqüència habitual d'una sessió de muntada d'un poltre solt. 
 

2.  Actuació del genet i dels seus ajudants durant una sessió de muntada d'un 
poltre solt. 

- Canals i mètodes de comunicació entre el genet i els ajudants peus a terra. 
- Principals indicacions i advertències del genet als ajudants. 
- Actitud general del genet davant les primeres muntades del poltre solt: 

- Identificació de situacions perilloses. 
- Maneres d'actuació davant de situacions de risc. 

- Actitud general dels ajudants peus a terra durant la muntada del poltre solt. 
- Principals missions. 
- Posició adequada a la pista. 
- Maneres de reacció davant les diferents situacions de perill. 

 
3.  Aplicació de les tècniques per muntar poltres solts. 

- Tècniques per pujar al poltre sense ajuda. 
- Tècniques per establir contacte amb el poltre i equilibrar l'assentament. 
- Tècniques per guiar els poltres muntats: 

- Mètodes per guiar els poltres en línia recta. 
- Mètodes per canviar la direcció i el sentit de la marxa. 
- Mètodes per augmentar o disminuir el ritme de la marxa al pas, trot i galop, i fer 

les transicions correctes entre cadascuna. 
- Tècniques per fer les parades i sortides al pas del poltre. 
- Tècniques per aconseguir la immobilitat del poltre un cop aturat. 
- Tècniques per baixar del poltre sense ajuda. 

 
4.  Valoració del nivell de doma i les qualitats per al treball muntat dels poltres. 

- Paràmetres que determinen el nivell de doma d'un poltre: 
- Referents basats en la conducta i l'actitud durant el treball. 

· Positius. 
· Negatius. 

- Referents basats en l'execució dels exercicis de doma bàsica. 
· Positius. 
· Negatius. 
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- Motius que reflecteixen una doma bàsica insuficient en els poltres muntats. 
- Valoració de les qualitats i aptituds dels poltres per a la muntada. 

- Estudi de l'aptitud general per al treball muntat. 
- Estudi de les qualitats que demostren aptitud per a una activitat eqüestre 

específica. 
 

5.  Aplicació de la normativa relacionada amb la muntada del poltre solt. 
- Legislació: 

- Estatal, autonòmica i local. 
- Actuacions regulades per normativa referents a: 

- Prevenció de riscos laborals. 
- Benestar del bestiar. 

 
 

Orientacions metodològiques 
 

Formació a distància: 
 

 
Unitats formatives Nombre total de les unitats 

formatives en hores 
Nombre màxim d'hores susceptibles 

de formació a distància 

Unitat formativa 1 - UF1412 
Unitat formativa 2 - UF1413 
Unitat formativa 3 - UF1414 

30 
40 
80 

10 
10 
10 

 

Seqüència: 
 

Per accedir a la unitat formativa 3 s'han d'haver superat les unitats formatives 2 i 1. 
 

Criteris d'accés per als alumnes 
 

Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 

 
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE DOMA BÀSICA 
DEL CAVALL. 

 
Codi: MP0300 

 
Durada: 80 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Participar en l'acció d'esbraveir els poltres de recria complint el protocol de 
l'explotació. 

CE1.1  Revisar les instal·lacions, el material i els equips que s'empren per 
esbraveir els poltres, i verificar que estan en bon estat. 
CE1.2  Participar en la selecció i identificació dels poltres que s'han d'esbraveir i 
comprovar-ne l'estat general. 
CE1.3  Acostar-se als poltres, amarrar-los i valorar el caràcter i nivell 
d'amansiment que tenen. 
CE1.4  Reconèixer els poltres i identificar els senyals o símptomes evidents de 
lesió o malaltia que tenen. 
CE1.5  Netejar i arreglar els poltres abans de col·locar-los els equips d'esbraveir, 
emprant les tècniques i els mitjans adequats. 
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CE1.6  Col·locar els equips d'esbraveir els poltres segons les indicacions del 
personal que dirigeix aquestes tasques. 
CE1.7  Auxiliar el personal de l'explotació en el maneig i el control dels poltres 
durant l'ensinistrament dels poltres esbraveïts. 
CE1.8  Col·laborar en la recollida, la neteja i l'ordenació de les instal·lacions i els 
equips emprats per esbraveir els poltres complint les normes de l'explotació. 

 
C2: Participar en les tasques de presa de contacte dels poltres amb els mitjans de 
treball a la corda dels animals i col·laborar amb el personal de l'explotació preparant-
los i executant-los. 

CE2.1  Condicionar els cercles, els picadors o les pistes emprats per al treball 
dels poltres a la corda amb els mitjans proporcionats per a l'explotació. 
CE2.2  Conduir un poltre en destra fins a la pista de treball i assegurar-se que 
reconeix tots els elements que la componen i que s'hi familiaritza. 
CE2.3  Moure el poltre al pas perquè es desplaci per tota la pista i sol·licitar ajuda 
en els casos que sigui necessari. 
CE2.4  Comprovar l'adaptació del poltre als equips i les instal·lacions emprades 
per a la doma a la corda, i valorar les reaccions i el comportament que hi té. 
CE2.5  Revisar i arreglar el poltre després de la sessió d'adaptació als mitjans de 
treball a la corda, i deixar l'animal en perfecte estat perquè descansi. 
CE2.6  Col·laborar en la recollida, la neteja i l'ordenació de les instal·lacions i els 
equips emprats per adaptar els poltres als mitjans de treball a la corda, complint el 
protocol de l'explotació. 

 
C3: Col·laborar en els treballs de doma d'un poltre a la corda i manejar l'animal o 
actuar com a auxiliar segons se'ns indiqui. 

CE3.1  Auxiliar el personal de l'explotació que fa el treball dels poltres a la corda i 
actuar segons se'ns indiqui. 
CE3.2  Valorar la necessitat d'un auxiliar per treballar amb un determinat poltre a 
la corda i sol·licitar ajuda en els casos que calgui després de comprovar el nivell 
d'aprenentatge de l'animal. 
CE3.3  Iniciar el treball d'un poltre a la corda i insistir en exercicis de sortides al 
pas i parades fins que l'animal els faci correctament. 
CE3.4  Practicar els canvis de sentit de la marxa del poltre a la corda sempre 
amb l'animal al pas o aturat. 
CE3.5  Treballar amb el poltre a la corda al trot i galop, i insistir en el fet de fer 
correctament les transicions entre aires. 
CE3.6  Finalitzar el treball d'un poltre a la corda i procurar que torni 
progressivament a la calma i es relaxi. 
CE3.7  Valorar el nivell de doma i la condició psicofísica d'un poltre després de 
treballar a la corda, i determinar si està preparat per iniciar la muntada. 

 
C4: Col·locar l'equip de muntar a un poltre, adaptant-lo i ajustant-lo a les 
característiques de l'animal. 

CE4.1  Revisar l'equip abans de col·locar-lo i assegurar-se que no li falta res i 
que està en bon estat. 
CE4.2  Observar el poltre aturat i verificar que no té ferides o lesions que 
desaconsellen col·locar-li algun element de l'equip. 
CE4.3  Comprovar la necessitat de col·locar proteccions que evitin rascades i 
ferides a l'animal. 
CE4.4  Col·locar l'equip de muntar complet, ajustant-lo a la morfologia del poltre. 
CE4.5  Passejar el poltre en destra amb l'equip de muntar col·locat i assegurar-se 
que es mou amb naturalitat. 

 
C5: Participar en els treballs de muntada d'un poltre i col·laborar amb el personal de 
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l'explotació durant l'execució. 
CE5.1  Dur a terme les tasques d'ajudant per facilitar al genet la presa de 
contacte amb el poltre aturat. 
CE5.2  Actuar com a genet aplicant les tècniques adequades per realitzar la 
presa de contacte amb un poltre aturat i amb l'ajuda d'un auxiliar. 
CE5.3  Valorar el nivell d'ensinistrament i la condició psicofísica d'un poltre 
després d'establir la presa de contacte mentre se'l munta, i determinar si està 
preparat per iniciar el treball a la corda muntat. 
CE5.4  Col·laborar en els treballs de muntada d'un poltre a la corda, muntant 
l'animal o actuant com a auxiliar mentre s'apliquen les tècniques necessàries en 
cada cas. 
CE5.5  Avaluar com a genet el treball a la corda que fa un poltre muntat i 
determinar si està preparat per ser muntat solt. 
CE5.6  Programar i dur a terme la muntada d'un poltre solt, utilitzant els mitjans 
adequats i aplicant les tècniques necessàries en cada cas. 
CE5.7  Valorar com a genet el treball que fa un poltre determinat i avaluar-ne les 
capacitats i aptituds per muntar-lo. 

 
C6: Participar en els processos de treball de l'empresa seguint les normes i 
instruccions establertes al centre de treball. 

CE6.1  Comportar-se de manera responsable tant en les relacions humanes com 
en les laborals. 
CE6.2  Respectar els procediments i les normes del centre de treball. 
CE6.3  Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes i 
intentar que s'adeqüin al ritme de treball de l'empresa. 
CE6.4  Integrar-se en els processos de producció del centre de treball. 
CE6.5  Fer ús dels canals de comunicació establerts. 
CE6.6  Respectar en tot moment les mesures de prevenció de riscos, salut 
laboral i protecció del medi ambient. 

 
Sumari 

 
1.  Esbraveir els poltres de recria. 

- Condicionament de les instal·lacions. 
- Identificació dels animals. 
- Muntatge, desmuntatge, col·locació i adaptació dels equips de maneig del bestiar. 
- Acostament, amarratge i amansiment dels poltres. 
- Menar els poltres. 
- Revisió i reconeixement dels poltres. 
- Neteja, manteniment i emmagatzematge dels equips. 

 
2.  Presa de contacte dels poltres amb els mitjans de treball a la corda. 

- Condicionament de les instal·lacions. 
- Familiarització dels poltres amb els mitjans de treball. 
- Valoració del nivell d'adaptació dels poltres als mitjans de treball. 

 
3.  Doma dels poltres a la corda. 

- Planificació de la sessió de treball. 
- Iniciació del treball amb sortides al pas i parades. 
- Canvis de sentit de la marxa durant el treball. 
- Desenvolupament dels treballs al trot i al galop amb transicions entre aires. 
- Consecució de la relaxació i tornada a la calma dels poltres després del treball. 
- Valoració de la condició física i el grau de doma d'un poltre a la corda. 
- Estimació de la necessitat d'ajuda de personal auxiliar. 
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4.  Maneig dels equips de muntar dels poltres. 
- Muntatge i desmuntatge dels equips de muntar. 
- Col·locació i adaptació dels equips de muntar. 
- Neteja, manteniment i emmagatzematge dels equips de muntar. 

 
5.  Muntada dels poltres. 

- Presa de contacte del poltre parat amb el genet. 
- Planificació d'una sessió de treball d'un poltre muntat a la corda. 
- Planificació d'una sessió de treball d'un poltre muntat solt. 
- Preparació del poltre per muntar-lo a la corda. 
- Muntada d'un poltre a la corda. 
- Preparació del poltre per muntar-lo solt. 
- Muntada d'un poltre solt. 
- Correcció de vicis i desobediències del poltre muntat. 
- Avaluació de les capacitats i aptituds d'un poltre per a la muntada. 

 
6.  Integració i comunicació al centre de treball. 

– Comportament responsable al centre de treball. 
– Respecte als procediments i normes del centre de treball. 
– Interpretació i execució amb diligència de les instruccions rebudes. 
– Reconeixement del procés productiu de l'organització. 
– Ús dels canals de comunicació establerts al centre de treball. 
– Adequació al ritme de treball de l'empresa. 
– Seguiment de les normatives de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del 
medi ambient. 

 
IV. PRESCRIPCIONS DELS FORMADORS 

 

Experiència professional 
requerida en l'àmbit de la unitat 

de competència 

 

 
Mòduls formatius 

 

 
Acreditació requerida 

Amb 
acreditació

Sense 
acreditació 

MF1080_2: 
Tècniques bàsiques 
de muntar a cavall. 

- Llicenciat/ada, enginyer/a, 
arquitecte/a o títol de grau 
corresponent, o altres títols 
equivalents. 

- Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de 
grau corresponent, o altres títols 
equivalents. 

- Tècnic/a superior en les famílies 
professionals d'activitats físiques i 
esportives i d'agrària. 

- Certificat de professionalitat de 
nivell 3 de les famílies 
professionals d'activitats físiques i 
esportives i d'agrària. 

1 any 3 anys 
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Espai formatiu 

Superfície (m2) 
15 alumnes 

Superfície (m2) 
25 alumnes 

Aula polivalent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Guardaarnesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Instal·lacions interiors per al bestiar equí . . . . . . . 
Instal·lacions exteriors per al bestiar equí . . . . . . . . . .

30 
60 

1.400 
4.000 

50 
90 

1.400 
4.000 

 

Experiència professional 
requerida en l'àmbit de la unitat 

de competència 

 

 
Mòduls formatius 

 

 
Acreditació requerida 

Amb 
acreditació 

Sense 
acreditació 

MF1122_2: 
Esbraveir poltres. 

- Llicenciat/ada, enginyer/a, 
arquitecte/a o títol de grau 
corresponent, o altres títols 
equivalents. 

- Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent, o altres títols 
equivalents. 

- Tècnic/a superior de la família 
professional d'agrària. 

- Certificat de professionalitat de 
nivell 3 de l'àrea professional de 
ramaderia, de la família 
professional d'agrària. 

1 any 3 anys 

MF1123_2: 
Doma de poltres a la 
corda. 

- Llicenciat/ada, enginyer/a, 
arquitecte/a o títol de grau 
corresponent, o altres títols 
equivalents. 

- Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent, o altres títols 
equivalents. 

- Tècnic/a superior de la família 
professional d'agrària. 

- Certificat de professionalitat de 
nivell 3 de l'àrea professional de 
ramaderia, de la família 
professional d'agrària. 

1 any 3 anys 

MF 1124_2: 
Muntada inicial de 
poltres. 

- Llicenciat/ada, enginyer/a, 
arquitecte/a o títol de grau 
corresponent, o altres títols 
equivalents. 

- Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent, o altres títols 
equivalents. 

- Tècnic/a superior de la família 
professional d'agrària. 

- Certificat de professionalitat de 
nivell 3 de l'àrea professional de 
ramaderia, de la família 
professional d'agrària. 

1 any 3 anys 

 
 

V. REQUISITS MÍNIMS D'ESPAIS, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT 
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Espai formatiu M1 M2 M3 M4 

Aula polivalent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Guardaarnesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Instal·lacions interiors per al bestiar equí . . . . . . . . . . 
Instal·lacions exteriors per al bestiar equí . . . . . . . . . . . . . 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

 
 
 

Espai formatiu Equipament 

Aula polivalent - Pissarres per escriure amb retolador. 
- Equips audiovisuals. 
- Paperògraf. 
- Material d'aula. 
- Taula i cadira per al formador. 
- Taules i cadires per als alumnes. 

Guardaarnesos - Material per manejar el bestiar equí: 
- Cabeçades. 
- Ronsals. 
- Guindaletes. 
- Cadenes amb mosquetó. 
- Serretes ajustables. 
- Regnes. 
- Regnes especials. 
- Filets. 
- Mossos. 
- Mossos Chifney. 
- Cingles. 
- Protectors de peus i mans. 
- Protectors per als cascos. 
- Benes de treball. 
- Gualdrapes. 
- Protectors de dors. 
- Draps i dessuadors. 
- Selles completes. 
- Tralles. 
- Fuets. 
- Esperons. 

  - Material per netejar i mantenir els equips de maneig del bestiar 
equí: 

- Cavallets. 
- Ganxos per als guarniments. 
- Esponges netejadores. 
- Sabons. 
- Olis i greixos per netejar i conservar el cuir. 
- Material per ressenyar i identificar el bestiar equí: 
- Lectors de microxips. 
- Fitxes per completar ressenyes gràfiques. 
- Material per protegir el personal: 
- Guants de treball. 
- Botes de seguretat. 
- Cascos de muntar. 
- Altres proteccions per al desenvolupament de l'activitat de 
muntada dels poltres. 
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Espai formatiu Equipament 

Instal·lacions interiors per 
al bestiar equí 

- Quadres corregudes amb menjadores i punts d'amarratge per al 
animals. 

- Boxs individuals per als animals dotats amb: 
- Menjadora. 
- Abeurador automàtic. 
- Rostollada. 
- Punt d'amarratge. 

Instal·lacions exteriors 
per al bestiar equí 

- Pista de treball de 40 x 20 metres. 
- Cercles per donar-hi corda. 
- Caminador automàtic. 
- Zona de dutxes. 
- Corralets. 
- Amorriadors. 

 

A causa de les característiques de les instal·lacions i els equipaments necessaris per 
al curs, aquest s'haurà de desenvolupar en una explotació de bestiar equí que 
reuneixi els requisits establerts en el certificat de professionalitat i que disposi de 
poltres de diferent raça, sexe i edat. 
 
No s'ha d'interpretar que els diversos espais formatius identificats s'hagin de 
diferenciar necessàriament mitjançant tancaments. 
 
Les instal·lacions i els equipaments han de complir la normativa industrial i 
higienicosanitària corresponent, i han de respondre a mesures d'accessibilitat 
universal i seguretat dels participants. 
 
El nombre d'utensilis, màquines i eines que s'especifiquen a l'equipament dels espais 
formatius ha de ser suficient per a 15 alumnes com a mínim, i s'ha d'augmentar en 
cas d’ampliar-se el nombre d'alumnes. 
 
Quan la formació s'adreci a persones amb discapacitat, caldrà fer les adaptacions i 
els ajustos necessaris per assegurar que hi participin en condicions d'igualtat. 


