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ANNEX I 

 
I.  IDENTIFICACIÓ del certificat de professionalitat 
 
Denominació: GUIA PER ITINERARIS EQÜESTRES EN EL MEDI NATURAL 
 
Codi: AFDA0209 
 
Família professional: Activitats físiques i esportives 
 
Àrea professional: Activitats fisicoesportives recreatives 
 
Nivell de qualificació professional: 2 
 
Qualificació professional de referència: 
 
AFD339_2: Guia per itineraris eqüestres en el medi natural (RD 1521/2007, de 16 de novembre) 
 
Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat: 
 
UC1079_2:  Determinar i organitzar itineraris a cavall per terrenys variats 
UC1080_2:  Dominar les tècniques bàsiques de munta a cavall 
UC0719_2:  Alimentar i realitzar el maneig general i els primers auxilis al bestiar equí 
UC1081_2:  Guiar i dinamitzar persones per itineraris a cavall 
UC0272_2:  Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència 
 
Competència general: 
 
Determinar  itineraris  i  guiar  persones  usuàries  a  cavall  per  terrenys  variats,  en  condicions  de 
seguretat  i  respecte  al  medi  ambient,  adaptant‐se  als  usuaris  i  usuàries,  aconseguint  la  seva 
satisfacció i la qualitat del servei, en els límits de cost previstos. 
 
Entorn professional: 
 
Àmbit professional: 
 
Desenvolupar  la  seva  activitat  professional  en  l'àmbit  d'activitats  esportives  i  recreatives  en  la 
naturalesa  i  turisme  actiu,  esportiu  o  d'aventura  en  les  àrees  de  programació,  organització, 
desenvolupament, seguiment  i avaluació d'itineraris a cavall per terrenys variats per a tot tipus de 
persones usuàries. 
 
L'activitat professional es  fa  tant de  forma autònoma com contractada, en  l'àmbit públic,  ja siguin 
administracions generals, autonòmiques o  locals,  i en  l'àmbit privat, amb clients particulars, grans, 
mitjanes  i  petites  empreses  com  ara:  empreses  de  lleure  actiu,  esportiu  o  d'aventura;  empreses 
turístiques: hotels, càmpings, albergs, cases rurals; agències de viatge; estacions d'esquí amb oferta 
complementària d'activitats  fora de  temporada;  refugis  i  albergs de muntanya;  centres  escolars  i 
empreses  de  serveis  d'activitats  extraescolars;  cases  de  colònies  o  vacances,  granges‐escola, 

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/pdf/1/RD1521_2007_AFD.pdf
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campaments; federacions esportives i clubs esportius i socials; empreses de gestió de parcs naturals; 
empreses de serveis de formació de recursos humans. 
 
 
Sectors productius: 
 
S'ubica als sectors de l'esport, lleure i temps lliure, i turisme. 
 
Ocupacions o llocs de treball relacionats: 
 
Guies d'itineraris a cavall. 
Encarregats de prevenció i seguretat en rutes i esdeveniments eqüestres. 
Dissenyadors d'itineraris eqüestres fins a mitja muntanya. 
Monitors en campaments. 
 
Durada de la formació associada: 580 hores 
 
Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives: 
 
MF1079_2: Itineraris a cavall (110 hores) 
•  UF0832: Anàlisi i gestió d'itineraris a cavall (50 hores) 
•  UF1501  (Transversal):  Desplaçament,  estada  i  seguretat  en  el medi  natural  en  activitats 

eqüestres (30 hores) 
•  UF1502 (Transversal): Activitats recreatives complementàries per a les activitats eqüestres i 
la seva adaptació a persones amb limitacions de la seva autonomia personal (30 hores) 
MF1080_2 (Transversal): Tècniques bàsiques de munta a cavall (180 hores) 
•  UF0833: Instal∙lacions i equips de munta (40 hores) 
•  UF0834: Condició física i aptitud del cavall per a la munta (60 hores) 
•  UF0835: Munta a cavall (80 hores) 
MF0719_2 (Transversal): Alimentació, maneig general i primers auxilis al bestiar equí (90 hores) 
MF1081_2: Conducció de persones per itineraris a cavall (140 hores) 
•  UF0836: Desenvolupament de l'activitat esportiva eqüestre en el medi natural (80 hores) 
•  UF1501  (Transversal):  Desplaçament,  estada  i  seguretat  en  el medi  natural  en  activitats 

eqüestres (30 hores) 
•  UF1502 (Transversal): Activitats recreatives complementàries per a les activitats eqüestres i 

la seva adaptació a persones amb limitacions de la seva autonomia personal (30 hores) 
MF0272_2 (Transversal): Primers auxilis (40 hores) 
 
MP0172: Mòdul de pràctiques professionals no laborals de Guia per itineraris eqüestres en  el medi 
natural (80 hores) 
 
II.  PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 
Unitat de competència 1 
 
Denominació: DETERMINAR I ORGANITZAR ITINERARIS A CAVALL PER TERRENYS DIVERSOS 
   
Nivell: 2 
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Codi: UC1079_2 
 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització: 
 
RP1:  Realitzar  l'anàlisi  diagnòstica  del  context  d'intervenció  per  concretar  o  adaptar  un  itinerari 
apropiat per a l'activitat eqüestre, ajustant‐se al servei demandat. 

CR1.1  La documentació que es requereix per establir  l’itinerari se selecciona utilitzant  les 
tècniques adequades de recerca i recopilació. 
CR1.2  Les característiques de  l’organització s’analitzen determinant  les finalitats,  la forma 
de desplaçament i els recursos i mitjans disponibles. 
CR1.3  Les  característiques  generals  de  la  clientela  i  dels  destinataris  s’identifiquen 
mitjançant  les  tècniques  d'anàlisi  d'informació,  determinant  les  seves  condicions, 
necessitats,  interessos  i  expectatives,  prestant  especial  atenció  als  que  presenten  alguna 
necessitat específica. 
CR1.4 Les característiques de la zona per on transcorrerà l'itinerari s'identifiquen “in situ” i/o 
mitjançant la utilització de mapes, ressenyes tècniques i guies descriptives, adaptant‐se a la 
demanda del servei  i evidenciant el que  l'entorn ofereix  i  les possibles situacions perilloses 
en funció de la forma de desplaçament a utilitzar. 
CR1.5  La  normativa  i  la  reglamentació  vigent  relacionades  amb  el  servei  demandat/ofert 
s'analitzen, identificant els aspectes que afecten el disseny i l’organització de l'activitat. 
CR1.6  La  informació obtinguda es processa mitjançant  les  tècniques necessàries, utilitzant 
les eines oportunes d'ofimàtica  i elaborant, si es requereix,  informes per al disseny  i oferta 
del servei. 
CR1.7  La documentació  i el  seu anàlisi  s'adeqüen  i  ajusten a  la  realitat, essent el  temps  i 
l'esforç invertit i la rellevància de les dades manejades, proporcionals al projecte demandat. 
CR1.8 La documentació s'organitza aplicant criteris de tractament i organització que facilitin 
la seva localització i accés, actualitzant‐la de forma sistemàtica, assegurant la confidencialitat 
d'aquella informació que ho requereixi. 

 
RP2:  Concretar  itineraris  per  a  activitats  eqüestres  de  conducció,  tenint  en  compte  l'anàlisi  de 
diagnòstic realitzat. 

CR2.1  La  normativa  i  reglamentació  vigent  s'apliquen  en  la  traça  de  l'itinerari  de  forma 
rigorosa. 
CR2.2 Les peculiaritats de  l'itinerari  ‐ distància, desnivell, dificultat, activitats  i d'altres  ‐ es 
tenen en compte, satisfent les expectatives de la clientela, adequant‐se a les característiques 
i capacitats de  les clientes  i els clients  i permetent  la seva  realització en el  temps previst  i 
amb el ritme adequat a les persones usuàries. 
CR2.3 Els valors naturals i culturals i els recursos de la zona es tenen en compte, evidenciant‐
los en l'itinerari dissenyat. 
CR2.4  Els  punts  de  descans  i  pernoctació  en  l'itinerari  es  reflecteixen,  assegurant 
l'avituallament i la dosificació de l'esforç. 
CR2.5 Els punts conflictius de l'itinerari s'identifiquen, concretant: 
‐ El nivell de dificultat. 
‐ Diferents alternatives de superació de dits punts conflictius. 
‐ Les maniobres i tècniques necessàries per a la seva superació en cada alternativa. 



 

 
  4 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

‐  Les  rutes  d’escapada  i  plans  alternatius  quan  no  es  puguin  superar  les  dificultats  (per 
condicions  ambientals,  capacitat  dels  clients  o  de  les  clientes,  ruptura,  deteriorament  o 
pèrdua del material). 
CR2.6 Els punts de referència més significatius de l'itinerari s'identifiquen i valoren, facilitant 
l'orientació i la prevenció de possibles contingències en el desenvolupament de l'activitat. 
CR2.7  Les  activitats  de  sensibilització  i  coneixement  de  l'entorn  es  preveuen  i  dissenyen 
tenint en compte: 
‐ Les característiques i expectatives dels i de les usuàries. 
‐ Els valors naturals i culturals i els recursos de la zona. 
‐ Les condicions del lloc de realització previstes i els objectius plantejats. 
CR2.8 Les rutes i activitats alternatives s'estableixen, preveient possibles contingències. 
CR2.9 La representació gràfica de l'itinerari, el programa o dades necessàries es reflecteixen 
en un croquis, aplicant la tècnica i suport adequats a la situació. 

 
RP3: Concretar els protocols de seguretat, establint les conductes i els recursos per a la protecció de 
les persones usuàries, anticipant possibles contingències. 

CR3.1  La  informació  sobre  dificultat,  perillositat,  accessibilitat  i  nivell  tècnic  requerit 
conforme  a  la  forma  de  desplaçament  s'actualitza  revisant  regularment  l'itinerari, 
modificant, si fos necessari, les mesures i mitjans de seguretat establerts. 
CR3.2  Les  mesures  de  seguretat  es  determinen  ajustant‐les  a  les  característiques  del 
recorregut, de la forma de desplaçament i del grup. 
CR3.3  Les  pautes  d'actuació  davant  de  condicions  del medi  potencialment  perilloses  i/o 
deteriorament  o  pèrdua  del material  esportiu  específic  s'estableixen  de  forma  ordenada, 
clara i concisa, permetent al o a la professional comprendre les característiques i gravetat de 
la  situació,  les  accions  que  s'han  d'emprendre,  les  tècniques  que  s'han  d'utilitzar  i  les 
persones o instàncies a qui s'ha d'informar. 
CR3.4  Els  problemes  d'hidratació  i  d'alimentació  s'anticipen  preveient  un  avituallament 
qualitativa i quantitativament suficient tant per a les persones com per als animals. 
CR3.5 L’equipament de protecció personal es preveu en funció de  la tipologia de  l'activitat, 
assegurant  la  seva  idoneïtat  davant  de  la  naturalesa  i  intensitat  dels  possibles  agents  de 
l'entorn. 
CR3.6 El protocol de primers auxilis específics se selecciona tenint en compte la casuística de 
possibles lesions, segons el tipus d'activitat i la forma de desplaçament. 
CR3.7  Les  pautes  que  s'han  de  seguir  respecte  a  la  informació  prèvia  a  donar  als  serveis 
d'emergència de la zona (dades rellevants sobre les persones usuàries i l'activitat), així com 
els protocols de socors ‐ evacuació per si fos necessari, es determinen conjuntament amb els 
serveis d'emergència de la zona i d'una manera ordenada, clara i concisa. 
CR3.8 Els aparells de comunicació  i  les pautes per a  la comprovació del seu  funcionament 
s'estableixen tenint en compte la seva operativitat. 
CR3.9 Els codis de comunicació mitjançant signes per a l'itinerari s'estableixen assegurant la 
seva  interpretació  i operativitat entre els guies  i amb  les persones usuàries, mantenint el 
nivell de comunicació requerit per al desenvolupament de l'activitat. 
CR3.10 El material de seguretat es preveu i selecciona en funció de la tipologia de l'activitat, 
les característiques del recorregut, de la forma de desplaçament i del grup, establint la forma 
de transportar‐lo perquè sigui accessible tothora. 

 
RP4: Concretar els protocols d'accés i conservació del medi natural, determinant les actuacions i els 
recursos necessaris d'acord amb la normativa vigent per a la seva cura i protecció. 



 

 
  5 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

CR4.1 Els permisos d'accés, circulació i pernoctació s'identifiquen segons la zona per la qual 
s’ha de desenvolupar l'activitat. 
CR4.2 Les pautes per a  la gestió dels permisos necessaris s'estableixen segons  la  legislació 
vigent i l'organisme que els expedeix. 
CR4.3  Les  normes  de  comportament  de  les  persones  usuàries  es  defineixen  tenint  en 
compte: 
‐ Els criteris d'adequació a les condicions i normativa d'ús del medi. 
‐ Les característiques i normes de conservació i respecte al medi natural. 
‐ Les possibles contingències en el desenvolupament de l'activitat. 
CR4.4  Els  procediments  de  resolució  de  conflictes  indicats  en  el  protocol  estableixen  les 
actituds a mantenir pel professional i les persones usuàries, així com les opcions de resolució 
adequades. 
CR4.5  Els materials  i mitjans  per  a  la  protecció  del medi  natural  es  concreten  segons  les 
peculiaritats de les persones usuàries i del projecte. 
 

RP5: Preparar activitats complementàries de caràcter  lúdic  i  recreatiu per a  les persones usuàries, 
adequant‐se als objectius i directrius establertes. 

CR5.1  El  programa  de  l'itinerari  s'interpreta  identificant  característiques  de  les  persones 
usuàries, condicions de realització en les quals es produiran les activitats recreatives, mitjans 
i recursos disponibles i objectius que es pretenen aconseguir amb les activitats recreatives. 
CR5.2  Les activitats  i  recursos d'intervenció  recreativa  se  seleccionen  i preparen  tenint en 
compte l'anàlisi diagnòstica realitzada. 
CR5.3  La metodologia  per  al  desenvolupament  de  les  diferents  activitats  es  concreta  de 
forma coherent amb els principis de la recreació, establint les estratègies més adequades. 

 
RP6:  Determinar  els  processos  de  seguiment  de  l'activitat  recollint  informació  per  valorar‐la, 
concretant les tècniques i instruments. 

CR6.1 Les directrius sobre la valoració del servei s'interpreten prioritzant els aspectes a tenir 
en compte. 
CR6.2  Les  tècniques  i  instruments per al  seguiment de  l'activitat es determinen en  funció 
dels objectius,  els processos  i  els  resultats  previstos, de manera que permetin  aplicar  els 
indicadors d'avaluació establerts. 
CR6.3  Els  moments  i  seqüència  de  l'aplicació  dels  diferents  instruments  es  determinen 
atenent  al  desenvolupament  de  l'activitat  i  criteris  d'oportunitat  i  participació  de  les 
persones implicades. 

 
RP7: Establir, o en el seu cas gestionar els mitjans i recursos necessaris per a la realització del servei 
demandat en el nivell de qualitat, els límits de cost i els objectius previstos. 

CR7.1 Els recursos humans  i  l'estructura  funcional per al desenvolupament de  l'activitat es 
determinen de manera que permetin assolir els objectius i racionalitzar els mitjans i recursos 
disponibles. 
CR7.2  La  informació  referent  a  les  característiques  de  l'activitat  s'elabora  permetent  la 
creació dels mitjans  i  recursos d'informació, sensibilització  i promoció necessaris segons el 
públic a la qual va adreçada. 
CR7.3.  La documentació de  les  condicions de  contractació del  servei  i  les  responsabilitats 
legals, pròpies  i de  l'empresa, es proporcionen  al o  a  la  guia per  al  seu  coneixement  i es 
transmeten a la persona usuària quan aquesta ho requereixi. 



 

 
  6 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

CR7.4 Els recursos per al desenvolupament del servei es gestionen en funció de les activitats 
previstes,  característiques  de  les  persones  usuàries,  nivells  de  qualitat  i  límits  de  cost 
previstos. 
CR7.5  Els mitjans  logístics  (allotjament, manutenció  i  transport  de  persones  usuàries)  es 
determinen  i,  en  el  seu  cas,  es  gestionen  de  manera  que  s'ajustin  a  les  necessitats  i 
característiques del servei demandat o ofert. 
CR7.6  Els  permisos  i  autoritzacions  per  al  pas  i/o  accés  es  gestionen  utilitzant  les  vies 
establertes i amb el temps suficient. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció 
Oficina  amb  equipament  informàtic.  Aplicacions  informàtiques.  Informes  sobre  els  criteris  que 
motiven  la  decisió  de  contractació  del  servei.  Informes  sobre  les  característiques  dels  clients  i 
clientes  i de  les persones usuàries. Programes del servei. Mapes, brúixola, escalímetre  i GPS. Fitxes 
d'itineraris. Croquis adaptats a diferents formes de desplaçament  i activitats esportives en el medi 
natural. Quaderns de rutes. Ressenyes tècniques i guies de la zona. Legislació sobre espais naturals i 
activitats en el medi natural. Formularis de sol∙licitud de permisos d'accés i pernoctació. Material de 
promoció.  Documentació  i  fitxers  de  jocs  i  d'activitats  lúdiques  i  recreatives.  Documentació 
d'activitats de coneixement i sensibilització de l'entorn natural. 
 
Productes i resultats 
Informes  de  l'anàlisi  diagnòstica  del  context  de  la  intervenció.  Caracterització  del  recorregut. 
Itineraris  eqüestres  adaptats  al  context  d'intervenció.  Protocols  de  seguretat.  Protocols  de 
conservació  del medi  natural.  Tramitació  dels  permisos  necessaris.  Procediments  d'avaluació  del 
servei  prestat.  Documentació  sobre  les  necessitats  logístiques  i  recursos  humans.  Documentació 
informativa per a les persones usuàries. Programa de l'itinerari. Guia de l'itinerari o quadern de ruta. 
Representacions  gràfiques  dels  itineraris.  Programes  d'activitats  lúdiques  i  recreatives.  Gestió  de 
recursos i materials. Valoració de les dificultats del terreny. 
 
Informació utilitzada o generada 
Programa  de  l'itinerari.  Mapes  cartogràfics  i  de  carreteres.  Guies  de  turisme  eqüestre.  Guies 
d'itineraris.  Simbologies  de  senyalització  de  rutes  eqüestres.  Guies  d'itineraris.  Simbologies  de 
senyalització de rutes. Bibliografia sobre els espais naturals de la zona. Documentació d'activitats de 
coneixement  i sensibilització de  l'entorn natural. Normatives d'oferta de turisme actiu. Normatives 
relacionades  amb  el  medi  natural.  Legislació  específica  que  afecti  el  servei.  Informes  sobre  la 
clientela  i  les  persones  usuàries.  Documentació  per  a  clients:  contractes  i  cartes  en  general. 
Butlletins de predicció meteorològica. Localització de centres d'assistència i rescat: adreces, telèfons 
i  freqüències  d'accés,  radiofreqüències  i  telèfons  dels  grups  de  socors.  Informació  sobre 
assegurances  i responsabilitat civil.  Instruments d'avaluació dels serveis.  Informació d'empreses de 
transport.  Guies  d'hoteleria  i  restauració.  Documentació  i  fitxers  de  jocs,  activitats  lúdiques  i 
recursos recreatius. 
 
Unitat de competència 2 
 
Denominació: DOMINAR LES TÈCNIQUES BÀSIQUES DE MUNTA A CAVALL 
 
Nivell: 2 
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Codi: UC1080_2 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1:  Seleccionar i col∙locar els principals equips utilitzats durant la munta d'un cavall, per facilitar 
l'esmentada tasca i evitar l'ús inadequat dels dits equips. 

CR1.1  Els elements que  conformen  l'equip de munta del  cavall  s'identifiquen  i examinen 
amb deteniment, prèviament a la seva col∙locació, comprovant el seu bon estat d'ús. 
CR1.2  L'equip de munta es col∙loca al cavall, prèvia comprovació que està net i preparat per 
a això. 
CR1.3  L'equip  de munta  s'adapta  de  forma  individual  a  cada  animal  revisant  que  està 
complet, que s'ajusta a la seva anatomia i que és l'adequat en cada cas. 
CR1.4   Les rascades i/o ferides que en alguns animals provoquen certs elements de l'equip 
de munta es preveuen i eviten, complementant dits equips amb les proteccions existents per 
a cada cas. 
CR1.5  Els elements que conformen  l'equip de munta es comprova que estan col∙locats de 
manera que es poden accionar  individualment sense entorpir  l'ús de cap altre element de 
l'equip. 
CR1.6  La  col∙locació  i  comprovació  dels  equips  utilitzats  durant  la munta  d'un  cavall,  es 
realitza complint amb les especificacions establertes en el pla de prevenció de riscos laborals 
de  l'empresa  i  respectant  les  normes  de  protecció  dels  animals  en  les  explotacions 
ramaderes. 

 
RP2:  Examinar  les  condicions  físiques,  caràcter  i  aptituds  del  cavall  abans  de  la  munta,  per 
preveure el comportament de l'animal durant dita munta. 

CR2.1  El  cavall  que  s’ha  de  muntar  s'examina  anteriorment  en  el  seu  box,  advertint 
possibles  anomalies  físiques  que  li  impedeixin  de  realitzar  adequadament  l'esmentada 
activitat. 
CR2.2  El  caràcter  del  cavall  s'avalua  observant  el  seu  comportament  durant  les  tasques 
d'apropament a l’animal i col∙locació dels equips de munta. 
CR2.3  L'animal es mou amb la mà abans d’enfilar‐s’hi per valorar el seu estat físic i anímic 
en moviment, així com la seva aptitud per a la munta, comprovant que accepta i s'adapta a 
cada un dels elements que conformen l'equip de munta. 
CR2.4  Els resultats obtinguts després de l'observació i valoració de les condicions i aptituds 
d'un cavall prèviament a la seva munta, s'anoten i comuniquen a qui sigui preceptiu per ser 
tinguts en compte en un  futur,  junt amb  les  indicacions que expressi el genet una vegada 
muntat l'animal. 
CR2.5  L'examen  i  valoració  de  les  condicions  físiques,  caràcter  i  aptituds  dels  animals, 
prèviament a la seva munta, es realitza complint amb les especificacions establertes en el pla 
de  prevenció  de  riscos  laborals  de  l'empresa  i  respectant  les  normes  de  protecció  dels 
animals en les explotacions ramaderes. 
 

RP3:   Muntar a cavall amb equilibri i desimboltura als diferents aires, tant en pista com fora d’ella, 
utilitzant les tècniques adequades en cada cas. 
CR3.1  La marxa a peu es realitza, quan sigui precís, duent el cavall en destra i mantenint‐lo 
en una distància de seguretat. 
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CR3.2  L'acció de pujar  i baixar del cavall es  realitza sempre en un  lloc  idoni  i utilitzant  la 
tècnica més  adequada en  cada  cas, procurant  la  seguretat de  genet  i  cavall  a  tota hora  i 
executant‐la de forma ordenada i tranquil∙la. 
CR3.3  El  genet,  una  vegada  ha muntat,  busca  la  seva  posició  correcta  a  la  cadira  amb 
l'animal aturat, comprovant i ordenat regnes i altres equips de muntar abans d'emprendre el 
moviment que s'inicia sempre al pas, augmentant la intensitat del treball progressivament i 
alternant  dit  treball  amb  parades  curtes  i  intermitents  fins  aconseguir  una  adequada 
concentració i submissió de l'animal. 
CR3.4  Les  transicions  entre  els  diferents  aires  (pas,  trot  i  galop)  es  realitzen  de manera 
ordenada  i de  forma escalonada per no obligar  l'animal a  realitzar esforços bruscos entre 
ells, ordenant els canvis de sentit de  la marxa  i  les parades  i preveient  l'espai suficient per 
realitzar‐los sense brusquedat, aplicant els ajuts oportuns en cada cas. 
CR3.5  El genet corregeix les desobediències i/o vicis que presenta el cavall durant la munta, 
consolidant  la seva posició a  la cadira i responent amb rapidesa a  la  indisciplina de  l'animal 
utilitzant la tècnica adequada en cada cas. 
CR3.6  Els  obstacles  naturals  o  artificials  (portes,  rastells,  rases,  entre  d'altres),  quan  la 
situació ho requereixi se superen a cavall si és possible o duent l’animal en destra, mantenint 
una actitud de calma, seguretat i autoconfiança tothora. 
CR3.7  Les  tècniques de munta  sense estreps  i de  franqueig de petits  salts  (entenent per 
petits salts aquells que no superen 0,80 m) es realitzen, sempre que els nivells de doma del 
cavall permetin efectuar‐los en condicions de seguretat. 
CR3.8  La durada  i  intensitat del treball de munta es determinen per part del genet, tenint 
en  compte  les  característiques  generals del  cavall  i  la  finalitat  per  a  la qual  es  realitza  la 
munta, procurant  sempre que el  retorn  a  la  calma  sigui progressiu, buscant  la  relaxació  i 
recuperació  física de  l'animal, acariciant‐lo  i premiant‐lo de paraula quan realitza el  treball 
correctament. 
CR3.9  La parada del cavall es realitza detenint l'animal a qualsevol terreny i circumstància, 
mantenint sempre les condicions de seguretat. 
CR3.10 La munta del cavall es realitza sempre complint amb  les especificacions establertes 
en el pla de prevenció de riscos  laborals de  l'empresa  i respectant  les normes de protecció 
dels animals en les explotacions ramaderes. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció 
Cavalls de diferent  raça,  sexe  i edat. Quadres, boxs  individuals. Zones de  feina  i picadors coberts. 
Portes  i  barres  de  salt. Material  i  equips  de maneig  i munta  (cabeçades  de  quadra  de  diferents 
mides,  ramals,  guindaletes,  cabeçades  de  treball,  serretes,  filets, mossos,  cingles  d’adornament, 
dessuadors,  selles,  regnes,  protectors  de  treball,  fuets,  tralles,  entre  altres).  Local  per  guardar  el 
material de maneig i muntada (guardaarnesos). Sistemes per a la identificació del bestiar. 
 
Productes i resultat 
Domini de les tècniques bàsiques d'equitació. 
 
Informació utilitzada o generada. 
Normativa  reguladora  de  l'activitat.  Comunicats  o  butlletes  d’estat  de  control  intern.  Manuals 
d'equitació. Fitxes de control. 
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Unitat de competència 3 
 
Denominació:  ALIMENTAR  I  REALITZAR  EL MANEIG GENERAL  I  ELS  PRIMERS  AUXILIS  AL  BESTIAR 
EQUÍ 
 
Nivell: 2 
 
Codi: UC0719_2 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1:  Preparar i distribuir l'alimentació del bestiar, per subministrar una ració equilibrada satisfent 
les necessitats bàsiques en cada etapa fisiològica. 

CR1.1  L'emmagatzematge,  preparació  i  conservació  dels  diferents  tipus  de  pinsos  i 
farratges es realitza sempre atenent a criteris de sanitat animal. 
CR1.2  La  maquinària  necessària  per  emmagatzemar  i  conservar  els  diferents  tipus  de 
pinsos i farratges i per preparar els aliments es maneja seguint criteris de netedat i higiene. 
CR1.3  Els diferents  aliments,  prèvia  comprovació del  seu  estat,  se  subministren  als  llocs 
indicats, respectant les quantitats estipulades per a cada animal o grup en concret. 
CR1.4  L'alimentació de cada animal o grup es completa afegint els suplements alimentaris 
estipulats en cada cas. 
CR1.5  La  lactància  artificial  dels  poltres  que  la  necessitin  es  realitza  subministrant  les 
quantitats i productes establerts per a cada cas. 
CR1.6  La preparació i distribució de l'alimentació es realitza sense provocar deteriorament 
del medi ambient,  complint amb  les especificacions establertes en el pla de prevenció de 
riscos laborals de l'empresa, atenent a criteris de benestar animal. 
 

RP2:  Revisar el bon estat general dels animals que es dediquen a finalitats recreatives, de treball o 
esportives, garantint la seva disponibilitat a tota hora. 

CR2.1  Els animals es revisen periòdicament  i sempre anteriorment a  la seva utilització en 
qualsevol d'aquestes activitats, per assegurar‐se que estan en condicions òptimes d’ús. 
CR2.2  Els animals que manifesten algun  tipus de problema per moure's amb naturalitat, 
s'identifiquen i aparten per ser examinats pel personal que correspongui. 
CR2.3  Els animals que una vegada revisats estan en condicions de ser emprats en qualsevol 
d'aquestes modalitats, s'equipen adequadament en funció de l'ús que es farà d'ells. 
CR2.4  Als animals que finalitzen la seva activitat se'ls retiren els equips i es revisen, dutxen i 
assequen prèviament a traslladar‐los a les estances que els corresponguin. 
CR2.5  Els equips emprats per al treball amb aquests animals es netegen i dipositen als llocs 
indicats a tal efecte. 
CR2.6  La  revisió  i  equipament  del  bestiar  destinat  a  finalitats  recreatives,  de  feina  o 
esportives,  es  realitza  sempre  complint  amb  les  especificacions  establertes  en  el  pla  de 
prevenció de riscos laborals de l'empresa i atenent a criteris de benestar animal. 

 
RP3:  Manejar correctament el bestiar durant l'embarcament, desembarcament i transport del dit 
bestiar per protegir‐lo de possibles accidents assegurant la seva integritat a tota hora. 

CR3.1  El mitjà de  transport a utilitzar es revisa anteriorment a  l'embarcament del bestiar 
per assegurar que compleix les condicions mínimes d'espai i seguretat. 
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CR3.2  El material  que  s'utilitza  per  al  condicionament  i  protecció  del  bestiar  durant  el 
transport es revisa  i col∙loca tenint en compte  la condició  i característiques dels animals, el 
mitjà de transport i la durada del viatge. 
CR3.3  L'embarcament  i  desembarcament  s'efectua  sempre  amb  el  personal  i  mitjans 
necessaris per  assegurar que  els  animals pugin o baixin del  vehicle de manera ordenada, 
segura i tranquil∙la. 
CR3.4  Els  animals  que  es  transporten  col∙lectivament  es  col∙loquen  en  l'ordre  adequat 
segons  sexe,  edat,  caràcter  i  lloc de destinació, disposant un  espai de  seguretat  suficient 
entre ells. 
CR3.5  L'embarcament  i desembarcament del  bestiar  es  realitza procurant que  romangui 
parat dins del vehicle el menor temps possible. 
CR3.6  El bestiar es vigila durant el viatge garantint les seves necessitats bàsiques, efectuant 
les  parades  oportunes  per  a  això  i  advertint  qualsevol  irregularitat  que  suposi  un  risc 
important per als animals o el transport. 
CR3.7  L'embarcament, desembarcament  i  transport del bestiar es realitza sense provocar 
deteriorament al medi ambient,  complint amb  les especificacions establertes en el pla de 
prevenció de riscos laborals de l'empresa, atenent criteris de benestar animal i de protecció 
dels animals durant el seu transport. 

 
RP4:  Realitzar  correctament el maneig dels  animals quan es  traslladen en  grup, per  garantir  la 
seva seguretat evitant riscos innecessaris. 

CR4.1  Els membres d'un mateix  ramat  s'agrupen  sempre abans de procedir a efectuar el 
seu trasllat per facilitar el control de tots els animals. 
CR4.2  Els membres d'un ramat que per diferents motius no poden seguir el ritme normal 
de trasllat dels seus semblants, es  localitzen  i condueixen  individualment sempre que sigui 
possible. 
CR4.3  El recorregut pel qual es trasllada el ramat es comprova per assegurar‐se que sigui 
ampli i estigui delimitat i lliure d'obstacles. 
CR4.4  El ramat s'acompanya a tota hora, durant el seu trasllat, evitant que algun dels seus 
membres s'allunyi o perdi contacte visual amb els seus semblants. 
CR4.5  El  maneig  dels  animals  quan  es  traslladen  en  grup  es  realitza  sense  provocar 
deteriorament al medi ambient,  complint amb  les especificacions establertes en el pla de 
prevenció de riscos laborals de l'empresa i en consideració a criteris de benestar animal. 
 

RP5:  Aplicar  amb  rapidesa  i  precisió  els  primers  auxilis  al  bestiar  que  ho  necessiti,  per  evitar 
complicacions posteriors. 

CR5.1  La neteja de les ferides es realitza amb diligència, aplicant els tractaments d'urgència 
especificats pel veterinari o veterinària per a cada cas. 
CR5.2  Els casos evidents de còlics, enfusadures  i altres alteracions  fisiològiques  fàcilment 
recognoscibles,  s'informen  amb  rapidesa  i  s'actua  amb  urgència  segons  l'establert  pel 
veterinari o veterinària en un protocol d'actuació. 
CR5.3  Els animals  sobre els que  s'actua d'urgència  s'identifiquen, aparten,  immobilitzen  i 
vigilen fins a l'arribada del personal facultatiu. 
CR5.4  Als animals que s'aparten d'urgència se'ls proveeix d'un llit net, sec i prou còmode. 
CR5.5  Als animals se'ls col∙loquen morrions, mantes, benes o altres elements en els casos 
d'urgència que sigui preceptiu  (indicats en un protocol d'actuació elaborat pel veterinari o 
veterinària), fins a l'arribada del personal facultatiu. 



 

 
  11 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

CR5.6  Els  primers  auxilis  al  bestiar  es  realitzen  sense  provocar  deteriorament  al  medi 
ambient,  complint  amb  les  especificacions  establertes  en  el  pla  de  prevenció  de  riscos 
laborals de l'empresa, atenent a criteris de benestar animal. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció 
Animals de diferent raça, sexe  i edat. Quadres, boxs  individuals. Sestadors amb coberta, verderes  i 
coberts.  Menjadores  col∙lectives.  Menjadores  individuals.  Abeuradors  col∙lectius  automàtics. 
Abeuradors  individuals automàtics. Mesures per a pinsos. Carretons  i galledes motoritzats per a  la 
preparació i distribució de pinsos i farratges i per al transport de material (mototrabuc, tractors amb 
remolc...).  Material  de  maneig  i  transport  d'animals  (cabeçades  de  quadra  de  diferents  mides, 
serretes,  guindaletes,  fustes,  tralles,  protectors  de  transport,  benes  de  descans...).  Local  per  a 
emmagatzemament del material de maneig de bestiar  (guardaarnesos). Embarcador per a mitjans 
de transport del bestiar. Mitjans homologats per al transport de bestiar. Medicaments, material per 
al  transport,  conservació  i  aplicació  de medicaments  de  primers  auxilis.  Termòmetre. Mànegues 
condicionades  per  al  trasllat  del  bestiar.  Pinsos.  Farratges.  Additius  per  a  pinsos.  Correctors 
vitamínics i minerals. Magatzems de pinso i farratges. Sistemes per a la identificació del bestiar. 
 
Productes i resultat 
Animals  alimentats, manejats  i  amb  primers  auxilis  rebuts  amb  criteris  de  qualitat;  tots  ells  de 
diferent sexe, raça i edat. 
 
Informació utilitzada o generada 
Fitxa  tècnica del  funcionament de diferents equips  i materials.  Fitxes  tècniques  sobre  composició 
nutritiva  de  l'aliment.  Fitxes  tècniques  sobre  necessitats  nutritives  dels  diferents  animals.  Fitxes 
tècniques  sobre  l'aplicació  dels  primers  auxilis  als  animals.  Protocols  interns  d'actuació  en 
l'explotació. Normativa  reguladora de  l'activitat. Comunicats o butlletes d’estat de  control  intern. 
Guies sanitàries. 
 
Unitat de competència 4 
 
Denominació: GUIAR I DINAMITZAR PERSONES PER ITINERARIS A CAVALL 
 
Nivell: 2 
 
Codi: UC1081_2 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1:  Preparar  els  cavalls,  els mitjans  i  revisar  els materials  que  es  requereixen  per  dur  a  terme 
l'activitat  amb  un  grup  de  persones  usuàries  segons  allò  planificat,  utilitzant  les  tècniques més 
adequades i seguint els protocols establerts. 

CR1.1La  ruta, quan es pugui, es  revisa abans de  la  seva  realització, verificant  les possibles 
zones conflictives i preveient les mesures necessàries. 
CR1.2La  farmaciola  i material de  reparació  i  seguretat es  revisen  comprovant que  són els 
apropiats, suficients i que estan en perfecte estat d'ús abans i durant l'activitat. 
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CR1.3 Els cavalls per a  la  ruta es preparen, col∙locant els equips  i el material per a  la seva 
manutenció i cures durant el camí. 
CR1.4  Els  cavalls,  el material  auxiliar  i  l'equip de  cada persona usuària  se  seleccionen,  es 
revisen  i adapten de manera que s'adeqüin a  les característiques de  les  i dels participants, 
mitjà, finalitat i característiques de l'activitat, mantenint els nivells de seguretat necessaris. 
CR1.5  L’avituallament  i  el material  dels  usuaris  i  de  les  usuàries  i  els  cavalls  es  revisen, 
assegurant‐se que  tots disposen del necessari, distribuint‐se a  les alforges, atenent criteris 
de seguretat i equilibri ‐ estabilitat. 
CR1.6 Els aparells de comunicació per mantenir el contacte amb  l'empresa, amb  l'equip de 
guies  i  amb  els  serveis  d'emergència  se  seleccionen,  comprovant  el  seu  funcionament  i 
operativitat. 
CR1.7  La  documentació  i  els  permisos  per  a  la  realització  de  les  activitats  previstes  en 
l'itinerari es revisen comprovant que són els adequats i estan vigents respecte al programa, 
al grup i a l'entorn pel qual discorrerà l'activitat. 
CR1.8 Els mitjans de  transport, quan  siguin necessaris, es  comprova que estan disposats  i 
operatius per a  la seva utilització en els desplaçaments del grup,  respectant els criteris de 
seguretat. 
CR1.9 El material  i els cavalls, quan s'hagin de  traslladar, es preparen de  forma adequada, 
evitant que sofreixin deteriorament i lesions, garantint la seva operativitat, assegurant‐los en 
el  mitjà  de  transport  triat,  seguint  la  normativa  vigent  i  mantenint  un  òptim  nivell  de 
seguretat. 
CR1.10 L’equip i material utilitzats durant l'activitat es recullen comprovant el seu bon estat, 
reparant  aquell  que  ho  necessiti  i  netejant  i  emmagatzemant  correctament  el  que  no 
necessiti reparació. 
CR1.11 Els cavalls utilitzats durant la ruta s'estabulen rebent les cures que siguin necessàries 
de neteja i alimentació per mantenir‐se en perfecte estat. 

 
RP2:   Analitzar  el  grup  i  els  seus  components  abans  i  durant  l'activitat  per  adequar‐ne  el 
desenvolupament, realitzant  les adaptacions pertinents al programa en  la mesura que ho permetin 
les directrius de l'organització que presta el servei. 

CR2.1 Les expectatives  i necessitats dels membres del grup es verifiquen amb  les tècniques 
adequades d'intercanvi d'informació a la situació, contrastant‐les amb la programació. 
CR2.2  El  perfil  esportiu,  equip  personal  i  nivell  d'experiència  de  les  persones  usuàries  es 
constaten  amb  tècniques  d'observació  i  intercanvi  d'informació  i  proves  de  nivell, 
identificant  les  possibilitats  respecte  a  l'itinerari  preestablert  i  realitzant  les  adaptacions 
oportunes. 
CR2.3  El  nivell  d'execució  i  l'experiència  de  les  persones  usuàries  es  valoren  durant  la 
realització de  les maniobres bàsiques de maneig del cavall, proporcionant  les  informacions 
necessàries per  a  l'adaptació de  les  activitats  i mantenint  tothora  els nivells de  seguretat 
necessaris. 
CR2.4 Les característiques del grup es determinen amb la informació de les dades personals i 
amb l'ús de les tècniques específiques apropiades. 
CR2.5  Les adaptacions pertinents en el programa es  realitzen de manera que  s'ajustin als 
interessos, condicions i necessitats de les persones usuàries i a l'evolució de la situació en la 
mesura que ho permetin les directrius de l'organització que presta el servei. 
CR2.6  Les  senyals  de  fatiga  o  possibles  conductes  de  risc  s'identifiquen  en  els  usuaris  i 
usuàries per aplicar les mesures correctores apropiades per a cada situació, i poder mantenir 
l'activitat dins dels nivells de seguretat i gaudi adequats. 
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CR2.7  Els  problemes  de  salut  que  tingui  la  persona  clienta  i  puguin  afectar  l'activitat 
s'identifiquen per tal de prendre les mesures preventives necessàries. 
CR2.8  Les  actituds  i  conductes  temeràries,  patològiques  o  il∙legals  s'identifiquen  per 
prevenir‐les  i  actuar  en  conseqüència, mantenint  els  nivells  de  seguretat  i  continuïtat  de 
l'activitat. 
 

RP3:  Atendre  la  clienta  o  el  client  per  facilitar  la  realització  de  l'activitat  i  vetllar  per  la  seva 
satisfacció,  usant  les  tècniques més  apropiades  per  a  cada moment  i  tipus  de  persona  usuària, 
segons els criteris establerts per l'empresa. 

CR3.1 El guia projecta una  imatge personal  i es comporta amb  la persona usuària de forma 
ajustada als criteris establerts per l'entitat que el contracta i al context en el qual es produeix 
l'activitat. 
CR3.2 Els  i  les participants es reben  i acomiaden de forma empàtica, activa  i estimuladora, 
promovent la desinhibició i la relació natural i respectuosa. 
CR3.3 La  informació es proporciona a  les usuàries  i els usuaris de forma detallada, amena  i 
amb  un  llenguatge  comprensible  en  el moment  oportú,  usant  els  canals  i  tècniques més 
apropiats  i,  si  és  possible,  comprovant  que  ha  estat  compresa,  mantenint  l'interès  per 
l'activitat,  tenint en  compte  les persones amb necessitats especials  i  incloent els  següents 
aspectes: 
‐  Característiques i costums del cavall. 
‐  Característiques  de  l'itinerari,  etapes, horaris  previstos,  descansos,  llocs  d'especial 
interès. 
‐  Indumentària, material personal i avituallament necessaris. 
‐  Tècnica de conducció, posició més adequada sobre el cavall, dificultat del recorregut, 
requisits  físics o destreses necessàries,  condicions del mitjà  i, quan procedeixi, patologies 
que desaconsellen la seva pràctica. 
‐  Formes d'efectuar la muntada i desmuntada del cavall. 
‐  Maniobres i senyals per transmetre les ordres d'avenç, parada i canvi de direcció. 
‐  Actuació en cas de caiguda del cavall o descontrol de l’animal. 
‐  Quantitat i tipus d'aliments sòlids i líquids, per a cavalls i clients, que s'han de portar 
durant l'activitat i quan i com ingerir‐los. 
‐  Espais  protegits,  característiques  dels  ecosistemes  i  espècies  de  la  zona  i  impacte 
ambiental. 
‐  Utilització dels recursos naturals per a la supervivència. 

‐  Les normes de protecció i comportament en el medi natural. 
‐  Protocols d'actuació en les vies i cruïlles, retards, obstacles i possibles incidents. 

CR3.4 El tracte amb  la clientela es manté d'una forma empàtica  i motivadora durant tot el 
recorregut,  identificant  i  resolent  les demandes  i sol∙licituds en  la mesura possible,  i sense 
perjudici de l'activitat i/o el grup. 
CR3.5  Les  reclamacions  presentades  per  la  clientela  s'atenen  amb  una  postura  segura  i 
actitud positiva, seguint els criteris i procediments establerts i informant la clienta o el client 
del procés de reclamació. 
CR3.6 La informació sobre els resultats de l'activitat i evolució personal es proporcionen a la 
persona usuària reforçant la seva autovaloració i creant expectatives realistes i positives. 
CR3.7 El  clima  creat,  la dinàmica de  l'activitat  i  la  consecució dels objectius previstos  són 
elements que col∙laboren en la satisfacció de l'usuària o usuari. 
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RP4: Optimitzar  la  dinàmica  interna  dels  grups  per  facilitar  el  desenvolupament  de  l'activitat  i  la 
convivència, promovent  les  relacions positives entre  les  i els participants,  identificant  la dinàmica 
interna del grup i aplicant estratègies i tècniques per a la intervenció en grup més adequada. 

CR4.1 Les característiques de  la dinàmica interna del grup (rols, tipus, relacions, necessitats 
de  lideratge  i conflictes del grup)  s'identifiquen aplicant  les  tècniques més adequades a  la 
situació. 
CR4.2 El grup es dinamitza utilitzant habilitats socials i tècniques grupals, de manera que es 
faciliti el control de  la dinàmica relacional en el desenvolupament de  l'activitat, promovent 
entre  els  seus diferents  components  la  cordialitat  i desinhibició,  respectant  els  interessos 
individuals,  aconseguint  que  la  participació  sigui màxima,  prevenint  i  abordant  situacions 
conflictives i potenciant o reconduint conductes o actituds. 
CR4.3  Les  activitats  i  l'organització  del  grup  es  realitzen  de  forma  flexible  i  dinàmica  per 
aconseguir: 
‐  La màxima participació respectant els interessos individuals. 
‐  La participació de tots en la presa de decisions i en l'assumpció de responsabilitats. 
‐  La formació d'una actitud oberta i solidària entre els membres del grup. 
CR4.4 Les actituds, conductes i tècniques utilitzades o generades en el desenvolupament de 
l'activitat s'analitzen, seleccionant allò que ha donat resultat i determinant els aspectes que 
s'han de modificar. 
 

RP5: Instruir en les tècniques bàsiques i el maneig dels cavalls i materials requerits en l'itinerari per a 
la millora de  la destresa de  les persones usuàries en  les habilitats eqüestres, utilitzant els mitjans 
més apropiats. 

CR5.1 Els espais i mitjans que s'han d’utilitzar en les activitats d'instrucció i maneig bàsics es 
comproven  per  determinar  la  seva  disponibilitat  i  idoneïtat  i  es  prenen  les  mesures 
necessàries per solucionar les possibles contingències. 
CR5.2  Els  aspectes  rellevants  de  l'activitat,  objectius,  ús  de material, maneig  del  cavall, 
tècniques  i normes s'expliquen  i demostren pràcticament a  les persones usuàries de forma 
clara, comprensible  i motivadora, utilitzant els  recursos més apropiats, adaptant‐se a cada 
persona i comprovant que han estat compreses. 
CR5.3  Les  persones,  espais  i  recursos  s'organitzen  de manera  que  es  potenciï  la màxima 
participació,  adaptant‐se  a  les  condicions del  grup,  característiques de  l'activitat,  entorn  i 
materials. 
CR5.4  Els  diferents  estils  d'instrucció  es  combinen  en  les  diferents  parts  del  procés, 
aconseguint una evolució tècnica i un alt grau de gaudi de la persona usuària. 
CR5.5 La situació del tècnic o  la tècnica permet que tots els  i  les participants puguin seguir 
les  indicacions  d'aquest  sense  dificultat, manifestant  una  actitud  compromesa  i  concorde 
amb el medi. 
CR5.6  Els  i  les  participants  realitzen  diferents  exercicis  comprovant  que  han  entès  les 
demostracions i es proposen els exercicis de correcció identificant i comunicant‐los els errors 
d'execució  així  com  la  forma  de  corregir‐los  i  prevenir  o  anticipar‐se  a  les  possibles 
contingències. 
CR5.7  L’execució  tècnica  dels  clients  o  de  les  clientes  es  valora  durant  la  realització  de 
l'activitat, realitzant les correccions oportunes i mantenint‐se tothora els nivells de seguretat 
necessaris. 
CR5.8 Es controla l’activitat perquè es mantingui en els paràmetres correctes de seguretat i 
gaudi,  solucionant  les  possibles  contingències  i  fomentant  en  les  persones  usuàries  una 
conducta respectuosa envers el medi ambient. 
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RP6: Organitzar  i controlar  la progressió del grup per  l'itinerari a cavall  i  les activitats programades 
per  aconseguir  els  objectius  proposats  en  condicions  de  seguretat,  tenint  en  compte  les 
característiques de les persones usuàries, el medi i els recursos disponibles. 

CR6.1  L’evolució  meteorològica  a  curt  ‐  mitjà  termini  es  comprova  amb  els  serveis 
meteorològics (mapes  i prediccions) abans d'iniciar  l'activitat per actuar en conseqüència o 
s'interpreta  amb  els  instruments  de mesura  i  observació  de  signes  naturals,  prenent  les 
mesures oportunes respecte a les activitats i els mitjans necessaris. 
CR6.2 El trasllat de  la clienta o del client al  lloc de començament del recorregut es realitza 
atenent  a  criteris  d'adequació  a  la  normativa  vigent,  rapidesa,  eficàcia  i  comoditat  de  la 
persona usuària. 
CR6.3  Els  punts  de  referència  durant  el  recorregut  s'identifiquen  utilitzant  mapes 
cartogràfics,  brúixola,  altímetre  i  GPS,  donant  valors  de  graus,  rumb,  azimut  i  altura, 
mantenint l'itinerari fins i tot en condicions de mala visibilitat. 
CR6.4  La progressió per  l'itinerari es  realitza  conforme al programa establert, adequant el 
ritme  de  marxa  dels  usuaris  i  usuàries  a  les  valoracions  realitzades  abans  i  durant  el 
recorregut  sobre  persones  usuàries,  cavalls  i  tipologia  de  dit  itinerari,  comunicant‐los 
instruccions clares i precises cada vegada que sigui necessari, prevalent la seguretat personal 
i de l'equí i la senzillesa d'execució. 
CR6.5  La  dificultat  tècnica  i  la  perillositat  dels  passos  conflictius,  així  com  els  possibles 
itineraris alternatius, es contrasten amb les possibilitats de les persones usuàries, de manera 
que  cadascun  rebi  l'ajuda  i  suport  necessari  als  passatges  difícils,  o  exposats  amb  tacte  i 
fermesa, utilitzant  les tècniques més apropiades per a  la situació,  i donant  les  indicacions a 
les persones usuàries sobre les accions i comportaments a seguir, de forma clara. 
CR6.6  El  grup  s'organitza  segons  les  seves  característiques, de manera que  es  facilitin  les 
condicions  de  seguretat  i  l'interès  per  l'activitat,  distribuint  les  tasques  en  funció  de 
l'experiència  i habilitats esportives dels components del grup  i de cada situació que es vagi 
presentant. 
CR6.7 Els cavalls, els equips, el material esportiu i de seguretat i la nutrició i hidratació de la 
persona usuària i el cavall es comproven durant el desenvolupament de l'activitat de forma 
regular,  efectuant  les  reparacions  operatives  pertinents  (ferrament  i  albarderia)  i 
subministrant  líquids apropiats per a una  ràpida hidratació  i aliments de  fàcil assimilació a 
aquelles persones usuàries que ho necessitin. 
CR6.8 La situació del o de  la guia durant el recorregut permet el control visual del grup,  la 
comunicació oral i/o gestual amb els altres guies i amb tots els i  les participants de manera 
que  permeti  mantenir  la  seguretat  durant  el  recorregut,  l'anticipació  a  possibles 
contingències i l'operativitat en la intervenció, tenint en compte el major risc potencial a què 
puguin enfrontar‐se determinades persones usuàries, com ara els infants, la gent gran o les 
persones amb discapacitat o necessitats específiques. 
CR6.9 La pernoctació s'organitza i, quan es requereixi el bivac o l'acampada, es distribueixen 
al  grup  les  tendes,  indicant  el  lloc  i  orientació  apropiats,  ajudant  en  cas  necessari  a  la 
instal∙lació i determinant els llocs comuns i de necessitats higièniques, així com l'espai per als 
cavalls,  seguint  criteris de  seguretat, higiene, manutenció,  funcionalitat  i  ambientals,  fent 
respectar constantment la normativa vigent. 
CR6.10  L’observació  dels  signes  naturals,  l'ús  d'instruments  de mesura,  la  documentació 
tècnica  i/o  la  comunicació  externa  s'utilitzen  per  predir  l'evolució meteorològica  a  curt  ‐ 
mitjà termini, prenent  les mesures oportunes respecte al grup  i davant de possibles canvis 
climatològics no previstos. 
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CR6.11  L’actitud  i  conducta  del  guia  fomenta  que  el  grup  tingui  un  comportament 
respectuós amb l'entorn, les persones i els mitjans materials, identificant i corregint aquelles 
conductes  irrespectuoses  i/o perilloses a través de  les tècniques més apropiades, en funció 
de la gravetat o perillositat del comportament. 
 

RP7: Dinamitzar i participar en el desenvolupament de les activitats programades de sensibilització i 
coneixement de  l'entorn  i  les  ludicorecreatives per  a  l’esbarjo de  la persona usuària,  aplicant  les 
tècniques d'animació més adequades al moment i de manera que resultin segures i satisfactòries per 
a les persones participants. 

CR7.1 Els espais i medis on es duran a terme les activitats es revisen per determinar la seva 
disponibilitat  i  idoneïtat  i  es  prenen  les mesures  necessàries  per  solucionar  les  possibles 
contingències. 
CR7.2  Els  cavalls,  materials  i  equips  es  revisen,  col∙loquen  i  distribueixen  abans  del 
començament  de  l'activitat  i  es  recullen  i  guarden  després  del  seu  ús  en  quadres, 
guardaarnesos i llocs adequats per a la seva seguretat i conservació, i de manera adequada 
així mateix, per a la seva seguretat i conservació. 
CR7.3  Les  persones,  espais  i  recursos  s'organitzen  de manera  que  es  potenciï  la màxima 
participació, adaptant‐se a les condicions del grup, activitat, entorn i materials. 
CR7.4  La  informació  sobre  l'activitat,  objectius,  ús  i maneig  de  cavalls, material  i  normes 
s'expliquen i demostren a les persones usuàries de forma clara, comprensible  i motivadora, 
utilitzant els recursos més apropiats, adaptant‐se a cada persona i comprovant que ha estat 
compresa. 
CR7.5 La participació de les persones usuàries s'incentiva a través de tècniques de motivació. 
CR7.6 L’activitat es controla perquè es mantingui en els paràmetres correctes de seguretat i 
gaudi, solucionant les possibles contingències. 
 

RP8: Realitzar el  seguiment de  l'activitat per valorar  la  seva qualitat  i proposar millores en el  seu 
desenvolupament. 

CR8.1 Els  instruments previstos per al  seguiment  i avaluació de  l'activitat  s'apliquen en el 
moment i en les condicions establertes. 
CR8.2 La informació generada s'analitza i es prenen o proposen mecanismes de millora. 
CR8.3  La  informació  del  seguiment,  quan  se  sol∙liciti,  es  presenta  en  la  forma  i  terminis 
establerts. 
 

RP9: Dirigir el grup en situacions d'emergència, coordinant les mesures de seguretat i/o realitzant el 
salvament quan no es pugui rebre a temps ajuda externa o el tipus de situació requereixi una ràpida 
intervenció,  aplicant  les  tècniques  de  rescat  i  evacuació,  recursos  i mètodes més  adequats  a  la 
situació. 

CR9.1  Els  recursos  humans  i  materials  es  mobilitzen  essent  els  adequats  per  al  tipus 
d'actuació  i superació de  la situació de perill, essent correctes el seu ús, desdramatitzant  i 
calmant l'estat d'ànim del grup i exemplificant seguretat i confiança. 
CR9.2 En situació d'accident sense ajuda exterior ràpida es valora l'accessibilitat a la persona 
accidentada,  se  selecciona  la  tècnica  d'aproximació,  si  s'accedeix  s'assegura  la  persona 
accidentada i, quan sigui possible, es recupera realitzant les maniobres apropiades. 
CR9.3 L’evacuació  i/o trasllat de  la persona malalta o accidentada, quan sigui necessari, es 
realitza  en  condicions  de  seguretat  i  utilitzant  el  sistema  adequat  a  la  lesió  i  nivell  de 
gravetat. 
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CR9.4 Quan la situació ho requereix, es busca o construeix un refugi de manera que permeti 
al grup superar‐la amb les majors garanties possibles. 
CR9.5  En  situacions  de  canvis  climatològics  bruscos  no  previstos,  s'actua  prioritzant  la 
seguretat del grup. 

 
Context professional 
 
Mitjans de producció 
Vehicles  de  suport  (4x4,  furgoneta  i  remolc  per  a  cavalls). Mitjans  de  transport.  Cavalls.  Cascos 
homologats.  Quadres.  Refugis  de muntanya.  Albergs  amb  quadres.  Instal∙lacions  hoteleres  amb 
quadres. Zones d'acampada. Radiotransmissors. Telefonia mòbil. Material personal: casc homologat, 
pantalons i botes de muntar. Material del cavall: pitral, muntura completa, alforges, sarró, cabeçada 
completa, ronsal, morral, galleda plegable  i d'altres. Material de reparació de fortuna d’albarderia  i 
ferrament. Rutes i itineraris. Fitxes tècniques de recorregut. Mapes cartogràfics. Mapes d'informació 
meteorològica  general  i  local.  Tendes  de  campanya.  Material  de  bivac.  Material  d'orientació  i 
mesurament: GPS, mapes, brúixoles, mesurador de distàncies, altímetre, baròmetre  i termòmetre. 
Material d'acampada: sac de dormir, funda de bivac, estoreta aïllant, tenda de campanya, llanterna 
frontal, cantimplora i d'altres. Farmaciola de primers auxilis. Mitjans de socors professionals. Mitjans 
de fortuna. Materials de jocs i activitats recreatives.  
 
Productes i resultats 
Revisió  i gestió dels mitjans necessaris per a  l'activitat.  Interpretació  i execució d'itineraris a cavall 
dins dels  límits previstos en  la normativa vigent. Anàlisi  i  lectura del terreny. Realització d'itineraris 
previstos. Interpretació de programacions. Itineraris d'observació de l'entorn natural i sociocultural. 
Activitats  d'agroturisme  i  ecoturisme.  Rutes  de  turisme  eqüestre.  Reconeixement  del  medi. 
Orientació en terreny variat. Identificació dels senyals propis de  les rutes  i senders. Identificació de 
les  condicions  meteorològiques.  Pernoctació,  acampant  o  bivaquejant  amb  confort  i  seguretat. 
Selecció  i  adequació  de  la  zona  d'acampada  o  bivac,  garantint  el  màxim  confort  i  seguretat. 
Conducció de clients o clientes a cavall per rutes eqüestres, garantint la seva seguretat i l'adaptació 
de la ruta al seu nivell. Informació a les clientes i els clients d'aspectes bàsics de la conducció a cavall 
(munta  i tracte del cavall), dels materials  i de  l'entorn. Organització dels mitjans necessaris durant 
l'activitat. Identificació del nivell de  les clientes  i els clients. Animació durant els temps de descans. 
Dinamització dels grups. Resolució de contingències i de situacions conflictives. Lideratge del grup en 
situacions  de  perill.  Persones  usuàries  informades.  Identificació  de  situacions  perilloses.  Persona 
usuària amb millora o manteniment de  les  seves  capacitats  físiques  i destreses a  cavall. Canvi en 
l'experiència  personal.  Usuària  o  usuari  informat  i motivat.  Grup  cohesionat  i  eficient.  Registres 
d'informació.  Informes.  Educació mediambiental  de  la  persona  usuària.  Satisfacció  i  gaudi  de  les 
persones usuàries. 
 
Informació utilitzada o generada 
Mapes de predicció meteorològica.  Informes meteorològics actualitzats. Plànols, mapes,  llibres de 
ruta.  Informació  geogràfica.  Documentació  tècnica  sobre  acampada  i  bivac. Mapes  i  informació 
meteorològics. Manuals de predicció meteorològica per  indicis. Normativa de protecció  i accés en 
medi  natural.  Manuals  sobre  metodologia  d'educació  ambiental.  Documentació  sobre  la 
senyalització  de  senders.  Documentació  tècnica  de materials.  Documentació  sobre  dinàmica  de 
grups. Programació. Enquestes sobre  l'activitat. Fitxes amb dades dels clients  i de  les clientes  i  les 
seves necessitats  i motivacions. Documentació per  a  la  clienta o el  client.  Localització de  centres 
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d'assistència  i  rescat  de  persones  i  cavalls:  adreces,  telèfons  i  freqüències  d'accés.  Informes 
avaluatius o de procés. 
 
Unitat de competència 5 
 
Denominació:  ASSISTIR  COM  A  PRIMER  INTERVINENT  EN  CAS  D'ACCIDENT  O  SITUACIÓ 
D'EMERGÈNCIA 
 
Nivell: 2 
 
Codi: UC0272_2 
 
Realitzacions professionals i criteris de realització 
 
RP1: Buscar signes d'alteracions orgàniques segons els protocols establerts com a primer intervinent. 

CR1.1  S’estableix  comunicació  amb  la  persona  accidentada,  si  és  possible,  per  recollir 
informació sobre el seu estat i les causes de l'accident. 
CR1.2  S’interroga  les  persones  de  l'entorn  amb  deferència  i  respecte,  per  completar  la 
informació sobre l'esdeveniment. 
CR1.3  La  permeabilitat  de  la  via  aèria,  ventilació,  circulació  i  nivell  de  consciència  es 
comproven. 
CR1.4 El servei d'atenció d'emergències, en cas de necessitat, és informat dels resultats de la 
revisió  realitzada,  consultant  les  maniobres  a  aplicar  i  sol∙licitant  altres  recursos  que 
poguessin ser necessaris. 
CR1.5  Els mecanismes  de  producció  del  traumatisme  s'analitzen  per  buscar  les  possibles 
lesions associades. 
CR1.6  Els  elements  de  protecció  individual  s'utilitzen  per  prevenir  riscos  laborals  durant 
l'assistència a la persona accidentada. 
 

RP2: Aplicar tècniques de suport respiratori i/o circulatori bàsiques segons el protocol establert. 
CR2.1  L’obertura  i  neteja  de  la  via  aèria  es  realitzen  mitjançant  les  tècniques  manuals 
adequades o aspirador. 
CR2.2  La  permeabilitat  de  la  via  aèria  es manté  en  persones  accidentades  inconscients, 
mitjançant la tècnica postural apropiada. 
CR2.3 Les tècniques manuals de desobstrucció s'apliquen quan existeix una obstrucció de la 
via aèria. 
CR2.4 El baló  ressuscitador autoinflable  s'utilitza per donar  suport  respiratori a  la persona 
accidentada que ho necessiti. 
CR2.5  Les  tècniques  de  reanimació  cardiorespiratòria  s'apliquen  davant  d'una  situació  de 
parada cardiorespiratòria. 
CR2.6 L’oxigen s'aplica en cas de necessitat, segons els protocols establerts. 
CR2.7  El  desfibril∙lador  semiautomàtic,  en  cas  de  necessitat,  s'utilitza  adequadament 
conforme a les normatives i protocols establerts. 
CR2.8  Les  tècniques  d'hemostàsia  davant  d'hemorràgies  externes  s'apliquen  de  forma 
adequada. 
CR2.9  El  tractament  postural  adequat  s'aplica  quan  la  persona  accidentada  es  troba  en 
situació de compromís respiratori o presenta signes evidents de «xoc». 
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RP3:   Prestar  les  cures bàsiques  inicials  en  situacions d'emergència que no  impliquin una parada 
cardiorespiratòria segons protocol establert. 

CR3.1 El servei d'atenció d'emergències és avisat i consultat sobre les mesures a aplicar com 
a resposta a la situació concreta que s'estigui produint. 
CR3.2  L’atenció  inicial  a  persones  en  situació  de  compromís  respiratori  es  presta 
adequadament. 
CR3.3  L’atenció  inicial  a  persones  en  situació  de  compromís  cardiocirculatori  es  realitza 
correctament. 
CR3.4 Les cures a persones accidentades que han sofert lesions per agents físics i/o químics 
s'apliquen convenientment. 
CR3.5 Es presten l'atenció i les cures adequades a la dona en situació de part imminent. 
CR3.6 Les persones amb crisis convulsives reben l'atenció inicial oportuna. 
CR3.7 La persona accidentada és col∙locada en la posició i en l'entorn més adequat en funció 
del seu estat i de la situació d'emergència. 
CR3.8 En situacions d'emergències col∙lectives i catàstrofes es col∙labora en l'atenció inicial i 
en la primera classificació dels i de les pacients conforme a criteris elementals. 
 

RP4: Generar un entorn segur en situacions d'emergència. 
CR4.1  La  senyalització  i  l'abalisament  de  la  zona  es  realitzen  utilitzant  els  elements 
necessaris. 
CR4.2 A la persona accidentada se la col∙loca en un lloc segur. 
CR4.3  Les  tècniques  de  mobilització  i  immobilització  s'apliquen  per  col∙locar  la  persona 
accidentada  en  una  posició  anatòmica  no  lesiva  fins  que  acudeixin  a  la  zona  els  serveis 
sanitaris d'emergència o per procedir al seu trasllat en cas necessari. 
CR4.4  Els  mitjans  i  equips  de  protecció  personal  s'usen  per  prevenir  riscos  i  accidents 
laborals. 
 

RP5:  Recolzar  psicològicament  la  persona  accidentada  i  familiars  en  situacions  d'emergències 
sanitàries. 

CR5.1  Les  necessitats  psicològiques  de  la  persona  accidentada  es  detecten  i  s'apliquen 
tècniques de suport psicològic bàsiques per millorar el seu estat emocional. 
CR5.2 La comunicació amb la persona accidentada i la seva família s'estableix de forma fluida 
des de la presa de contacte fins al seu trasllat, atenent, en la mesura possible, tots els seus 
requeriments. 
CR5.3 S’infon confiança i optimisme a la persona accidentada durant tota l'actuació. 
CR5.4 Es facilita la comunicació de la persona accidentada amb els seus familiars. 
CR5.5 Els  familiars de  les persones accidentades són atesos, brindant‐los  informació sobre 
les qüestions que puguin plantejar dins de les seves competències. 
 

Context professional 
 
Mitjans de producció 
Material  de  mobilització  i  immobilització.  Material  electromèdic.  Material  fungible.  Farmaciola. 
Equip  d'oxigenoteràpia.  Desfibril∙lador  semiautomàtic.  Equip  de  protecció  individual.  Sistema  de 
comunicació.  Equip  d'organització  en  catàstrofe.  Protocols  d'actuació. Material  de  senyalització  i 
abalisament.  Material  d'autoprotecció.  Tècniques  de  comunicació.  Tècniques  d'informació. 
Tècniques d'observació i valoració. 
 



 

 
  20 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

Productes i resultat 
Valoració inicial de la persona accidentada. Aplicació de tècniques de suport vital bàsic. Aplicació de 
cures bàsiques en  les emergències més freqüents. Classificació bàsica de persones accidentades en 
emergències col∙lectives  i catàstrofes. Generació d'un entorn segur per a  l'assistència a  la persona. 
Immobilització preventiva de  les  lesions. Mobilització amb  les tècniques adequades. Evacuació des 
del  lloc de  l'esdeveniment fins a un  lloc segur. Trasllat en  la posició anatòmica més adequada a  les 
necessitats de  la persona accidentada. Protocols d'actuació.  Informe d'assistència. Coneixement de 
les necessitats psicològiques de  la persona accidentada. Seguretat a  la persona accidentada davant 
de  l'assistència. Canalització dels sentiments de  les  i dels familiars. Apaivagament de  les situacions 
d'irritabilitat col∙lectiva. 
 
Informació utilitzada o generada 
Manuals de primers auxilis. Revistes i bibliografia especialitzada. Protocols d'actuació. Informes. 
 
 
III.  FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 
MÒDUL FORMATIU 1 
 
Denominació: ITINERARIS A CAVALL 
 
Codi: MF1079_2 
 
Nivell de qualificació professional: 2 
 
Associat a la unitat de competència:  
 
UC1079_2 Determinar i organitzar itineraris a cavall per terrenys variats. 
 
Durada: 110 hores 
 
UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: ANÀLISI I GESTIÓ D'ITINERARIS A CAVALL 
 
Codi: UF0832 
 
Durada: 50 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb la RP1, RP2 en allò referit al 
disseny d'itineraris i amb la RP3, RP6 i RP7. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: Analitzar els factors psicosocials actuals  identificant  les capacitats, necessitats  i motivacions de 
les persones usuàries que puguin incidir en la preparació d'itineraris eqüestres. 

CE1.1 Explicar  la  influència de determinats factors de  la societat actual en els comportaments  i 
relacions socials de diferents col∙lectius. 
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CE1.2 Explicar la importància dels factors de risc, aventura i evasió dins de la societat actual, com 
a factor de motivació en els recorreguts d'itineraris eqüestres. 
CE1.3  Valorar  la  importància  social  del  lleure  i  del  turisme  i  explicar  la  seva  relació  amb  les 
activitats fisicoesportives i les activitats en la naturalesa. 
CE1.4  Descriure  les  característiques  psicològiques,  emocionals  i  físiques  fonamentals  en  les 
diferents  etapes  del  desenvolupament  humà  i  la  seva  incidència  en  la  preparació  d'itineraris 
eqüestres. 
CE1.5  Enumerar  les  capacitats  i  característiques  motrius  fonamentals  que  calen  per  a  la 
realització de recorreguts a cavall. 
CE1.6 Descriure  l'evolució de  les capacitats físiques condicionals  i coordinatives en  les diferents 
etapes del desenvolupament humà. 
CE1.7 Descriure  les característiques de  l'esforç esportiu en  les activitats eqüestres  i  la resposta 
orgànica que es produeix. 
CE1.8  En  els  supòsits  en  els  que  s'identifiquin  les  característiques  de  les  persones  usuàries, 
seleccionar objectius i activitats. 
 

C2: Analitzar  i aplicar en  la preparació d'itineraris, els aspectes que condicionen el nivell de salut  i 
rendiment a la pràctica d'activitats de guia eqüestre. 

CE2.1 Estimar la demanda energètica requerida en la realització d'activitats eqüestres en funció 
de la seva durada i intensitat i a partir de la utilització de taules de referència. 
CE2.2 En un  supòsit pràctic on es defineixen  les  característiques de  l'individu  i de  l'activitat a 
realitzar, utilitzant  taules de referència,  indicar  la quantitat  i el  tipus d'avituallament adequat  i 
les pautes d'hidratació correctes. 
CE2.3 Enumerar les contraindicacions absolutes i relatives en la pràctica d'activitats eqüestres. 
CE2.4  Reconèixer  els  beneficis  que  proporciona  la  pràctica  de  les  activitats  eqüestres  sobre 
l'organisme humà. 

 
C3:  Descriure  les  normatives  relacionades  amb  la  pràctica  d'activitats  en  el  medi  natural  i  la 
protecció mediambiental i aplicar‐la a la preparació d'itineraris eqüestres. 

CE3.1 Enumerar els tipus d'espais naturals protegits i explicar les seves característiques. 
CE3.2 Explicar la legislació en relació amb els espais naturals i les pràctiques esportives eqüestres 
subjectes a regulació normativa. 
CE3.3 Analitzar les condicions de la pràctica esportiva eqüestre i el seu impacte ambiental. 
CE3.4 Descriure  les  causes que  poden  limitar o  restringir  l'ús  i  explotació  comercial  del medi  
natural. 
CE3.5 En un supòsit pràctic on s'identifica el recorregut i el lloc de pernoctació: 
‐  Enumerar tipus d'espais naturals i explicar les seves característiques. 
‐  Enumerar  les  institucions  reguladores  de  l'accés,  circulació  de  cavalls  i  control  de  la 
pernoctació. 
‐  Descriure els procediments de sol∙licitud del permís d'accés i circulació, indicant l'organisme 
en el qual es gestiona cada document, el temps i la forma requerida. 
‐  Descriure el procediment per a l'autorització de l'explotació comercial. 
CE3.6  En  un  supòsit  pràctic,  descriure  les  tasques  dels  guies  i  acompanyants  de  grup  en  la 
conducció per itineraris eqüestres, respecte a la protecció mediambiental. 
 

C4:  Aplicar  els  procediments  i  tècniques  per  a  l'obtenció,  anàlisi,  tractament,  processament  i 
arxivament de  la  informació necessària per a  la  realització d'activitats de  conducció per  itineraris 
eqüestres. 
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CE4.1 Explicar el concepte de font primària, secundària, directa i indirecta i definir procediments 
per obtenir informació de dites fonts. 
CE4.2 Indicar  la  informació necessària per definir una oferta d'organització d'itineraris, així com 
els criteris i procediments per a la seva elaboració. 
CE4.3  Identificar  els  paràmetres  que  permetin  valorar  la  qualitat  del  servei  prestat  en  el 
desenvolupament d'activitats i descriure les diferents tècniques de recollida d'informació. 
CE4.4  En  un  supòsit  pràctic,  a  partir  de  dades  relatives  a  paràmetres  que  subministren 
informació d'un determinat entorn: 
‐  Seleccionar la informació necessària per a l'elaboració del projecte d'activitat. 
‐  Interpretar les dades aportades establint conclusions relatives al projecte d'activitat. 
CE4.5 En un supòsit pràctic on s'estableixen l'ideari i els recursos disponibles per a  l'organització, 
determinar els elements que condicionen el projecte d'activitat, establint conclusions de cara a 
la seva elaboració. 
CE4.6 Identificar la informació prèvia necessària per a l'elaboració del recorregut relativa a: 
‐  Normativa i reglamentació. 
‐  Mapes. 
‐  Informació meteorològica. 
‐  Informació sobre la dificultat i/o perillositat del recorregut. 
‐  Informació  sobre  les  característiques  del  grup  (experiències  prèvies,  interessos  i 
expectatives). 
‐  Informació sobre llocs de socors i emergència. 
CE4.7  Identificar  les  fonts  d'informació  utilitzables  per  recollir  les  dades  sobre  allotjament, 
manutenció i mitjans de transport. 
CE4.8  En  un  supòsit  de  tractament  d'informació  (text  i  imatges),  triar  el  procediment  més 
adequat per a l'elaboració d'un informe. 
CE4.9 Descriure els procediments d'arxivament de  la  informació que faciliti  la seva  localització  i 
posterior  utilització  i  les  normes  de  confidencialitat  que  s'han  de  complir  amb  la  informació 
emmagatzemada. 
CE4.10 En un supòsit pràctic d'informació de diferents fonts: 
‐  Realitzar el tractament de les imatges per a la seva utilització informàtica. 
‐  Processar els textos elaborats. 
‐  Dissenyar un document que combini la diferent informació tractada. 
‐  Ordenar i arxivar la informació i el document elaborat per a la seva posterior utilització. 
 

C5:  Determinar  les  mesures  per  prevenir  i  resoldre  situacions  de  perill  durant  el 
desenvolupament d'una activitat eqüestre. 

CE5.1 Descriure les funcions preventives dels tècnics o tècniques en un itinerari eqüestre. 
CE5.2 En un supòsit d'activitat on es descriuen  les característiques de  l'itinerari,  les condicions 
meteorològiques i del medi, així com les característiques del grup, identificar: 
‐  Aquells elements que poden ser causa de perill o emergència. 
‐  L'equipament de protecció personal. 
‐  Els protocols de  revisió del material: equipament a  revisar  i  freqüència de  la  revisió, entre 
d'altres. 
‐  El moment de la comunicació entre els i/o les guies. 
CE5.3 Relacionar les dades que s'han de comunicar als serveis de socors de la zona, anteriorment 
al desenvolupament de l'activitat. 
CE5.4  Determinar  el material  de  seguretat  i  de  comunicació  que  s'ha  de  transportar  durant 
l'activitat segons les característiques de dita activitat. 
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CE5.5 Descriure  les normes de comportament  i d'utilització d'equips  i material de seguretat en 
diferents situacions de perill en la conducció per itineraris eqüestres. 
CE5.6 En un supòsit pràctic, on es determinin diferents situacions d'emergència: 
‐  Descriure les condicions de la situació. 
‐  Proposar justificadament les accions per a la resolució de l'emergència. 
‐  Elaborar un pla d'evacuació o rescat. 
CE5.7 Descriure  la  informació que s'ha de  transmetre a  les persones usuàries, precisant el seu 
comportament en situació d'emergència, caiguda, ruptura i/o pèrdua del material. 
CE5.  Davant  un  supòsit  on  es  caracteritza  degudament  un  tram  d'itinerari  amb  dificultat  i/o 
perillositat, identificar: 
‐  Les pautes d'actuació de l'equip de suport. 
‐  Les possibles zones sense cobertura de comunicació. 
 

C6:  Aplicar tècniques de gestió de recursos necessaris en la preparació d'activitats per itineraris 
eqüestres. 

CE6.1 Conèixer la composició d'un pressupost d'ingressos i despeses. 
CE6.2 Identificar els costos imputables a l'activitat. 
CE6.3 Donat un supòsit d'activitat i grup de persones, elaborar un pressupost. 
CE6.4 Davant un supòsit d'activitat realitzada, detectar les desviacions en el pressupost establert, 
realitzant les correccions necessàries. 
CE6.5 En un supòsit d'activitat realitzada, justificar les despeses segons la forma establerta. 
CE6.6  Descriure  els mitjans  logístics  necessaris  per  a  una  activitat  eqüestre  en  funció  de  la 
durada, el lloc de realització i les característiques del grup. 
CE6.7 Seleccionar la normativa vigent en relació amb el transport de viatgers. 
CE6.8  En  un  supòsit  pràctic  de  projecte  de  recorregut  eqüestre  per  a  un  grup  determinat, 
completar el projecte, descrivint: 
‐  les característiques i nombre de personal tècnic necessari, 
‐  el material individual i col∙lectiu necessari, 
‐  el material de suport i primers auxilis que ha de portar el o la guia, 
‐  la  informació sobre  l'activitat que es facilitarà a  l'organització, als altres guies de  l'equip  i a 
les persones usuàries, 
‐  les instal∙lacions i personal de transport, 
‐  l'allotjament proposat, les característiques i cost d’aquest, 
‐  la manutenció proposada, les seves característiques i cost, 
‐  el transport de les persones usuàries, característiques i cost. 

 
Continguts 
 
1.  Aplicació dels fonaments psicosocials a la preparació d'itineraris eqüestres: 
‐  Lleure i turisme en el medi natural. 
‐  Educació no formal i activitats fisicoesportives. 
‐  Influència de l'activitat eqüestre: 
•  Característiques. 
•  Importància social. 
•  Factors de risc, aventura i evasió. 
‐  Funció social de l'esport: comportament i relacions socials. 
‐  Aplicacions en el disseny d'itineraris a cavall. 
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2.  Reconeixement  de  les  característiques  psicològiques,  físiques  i  socials  de  les  persones 
usuàries: 

‐  Etapes evolutives: infantil, adolescents, adults i persones grans. 
•  Capacitats físiques bàsiques. 
•  Capacitats físiques condicionals i coordinatives. 
‐  Desenvolupament evolutiu i motor. 
‐  Qualitat de vida i desenvolupament personal. 
 
3.  Valoració de l'activitat física sobre la salut: 
‐  Capacitat física i salut: 
•  Sistemes de l'organisme i esforç esportiu. 
•  Beneficis  i  contraindicacions  totals  o  parcials  de/en  la  pràctica  d'activitats  de  conducció 

eqüestre. 
•  Requeriments energètics: despesa, aportament  i balanç energètic en  la pràctica d'activitats 

de conducció eqüestre: 
°  Alimentació. 
°  Hidratació. 

‐  Valoració física inicial de la persona usuària: observació, entrevista i suports. 
‐  Aplicacions en el disseny d'itineraris. 
 
4.  Preparació general d'un itinerari: 
‐  Prevenció i protocols de seguretat per a activitats de conducció eqüestre: 
•  Funció preventiva del tècnic o de la tècnica. 
•  Factors de risc i principals causes d'accidents. 
•  Relació de dades a comunicar als serveis de socors de manera prèvia a l'activitat. 
•  Protocols de: revisió de material de seguretat i comunicació, control de la situació, trasllat i 

evacuació de cavalls i persones. 
•  Emergència:  plans  d'emergència,  serveis  de  rescat  i  socors,  normes  de  comportament  en 

situacions d'emergència segons el lloc i condicions. 
•  Procediments d'actuació de l'equip de suport i zones sense cobertura de comunicació. 
‐  Gestió de recursos per a les activitats de conducció per itineraris eqüestres: 
•  Control pressupostari i elaboració. 
•  Allotjament i manutenció: característiques i costos. 
•  Criteris per a la seva utilització en les activitats de conducció per itineraris eqüestres. 
•  Logística de les activitats de conducció per itineraris eqüestres: transport de cavalls, material 

i viatgers. Característiques del mitjà de transport. 
•  Recursos humans: model de gestió, formació i organització. 
•  Recursos  materials:  gestió  de  compres,  anàlisi  de  les  característiques  dels  recursos 

necessaris, selecció de proveïdors. 
•  Accions promocionals del servei. 
•  Valoració i anàlisi del servei prestat: característiques del servei, conceptes bàsics de qualitat 

de prestació de serveis. Mètodes de control de la qualitat del servei. 
•  Interpretació de resultats i elaboració d'informes. 
•  Assegurances i cobertures. 
 
5.  Aplicació  legislativa  i normativa en el disseny d'itineraris a cavall  i sobre  la utilització de 

l'espai natural: 
‐  Legislació. 
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‐  Normativa d'espais naturals i de la seva utilització. 
‐  Legislació estatal i autonòmica d'accés i pernoctació. 

•  Autorització administrativa d'accés i pernoctació. 
•  Responsabilitat civil com a persona organitzadora i guia per itineraris a cavall. 

‐  Regulació d'activitats esportives en zones naturals de protecció. 
 
6.  Disseny i programació d'un itinerari eqüestre: 
‐  Recerca,  anàlisi  i  tractament  de  la  informació  necessària  per  a  l'elaboració  d'itineraris 

eqüestres: 
•  Tècniques  i  procediments  d'obtenció  d'informació:  observació,  enquesta,  qüestionari  i 

entrevista. 
•  Anàlisi i interpretació: paràmetres de qualitat del servei. Protecció de dades. 
•  Tractament  de  textos,  fulls  de  càlcul,  bases  de  dades,  tractament  d'imatges  i  navegadors 

d'Internet. 
•  Processament i arxivament. 
•  Recursos disponibles per a la seva organització i elements condicionants. 
‐  Fonts d'informació: 
•  Identificació de la informació necessària per al disseny d'itineraris: 
•  Primària/secundària. 
•  Directa/indirecta. 
•  Localització de les fonts d'informació. 
•  Allotjament. 
•  Manutenció. 
•  Transport. 

‐ Informació necessària per a la preparació de recorreguts: 
•  Normativa i reglamentació. 
•  Mapes de la zona on es realitzi l'itinerari. 
•  Informació meteorològica. 
•  Informació sobre dificultat i perillositat. 
•  Informació sobre lloc de socors. 
•  Informació sobre característiques del grup, experiències, interessos i expectatives. 
 
UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació:  DESPLAÇAMENT,  ESTADA  I  SEGURETAT  EN  EL  MEDI  NATURAL  EN  ACTIVITATS 
EQÜESTRES 
 
Codi: UF1501 
 
Durada: 30 hores 
 
Referent de  competència: Aquesta unitat  formativa es  correspon amb  la RP1, RP2 en allò que  fa 
referència al coneixement i orientació en el medi natural i amb la RP4. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
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C1:  Analitzar  les  característiques  geogràfiques,  geològiques,  socioeconòmiques  i  biològiques 
d'una zona determinada i elaborar i difondre plans d'actuació relacionats amb la protecció i educació 
ambientals. 

CE1.1 Descriure les característiques geològiques i paisatgístiques d'una zona determinada. 
CE1.2 Explicar  les característiques de  la flora  i fauna d'una zona determinada,  indicant els  llocs 
on es poden localitzar espècies vegetals i animals representatives de l'entorn. 
CE1.3 Explicar  les característiques dels mètodes que s'utilitzen per al condicionament de zones 
de pas i d'observació del medi. 
CE1.4 Confeccionar material informatiu per establir itineraris de naturalesa o senders ecològics, 
elaborant croquis de recorreguts i fitxes descriptives sobre zones d'interès. 
CE1.5 Descriure aspectes socials  i econòmics d'una zona determinada  i  la  influència del sector 
turístic  en  el  desenvolupament  rural  identificant  les manifestacions  culturals  autòctones  i  els 
productes artesanals i d'alimentació de la zona, relacionant‐los amb l'eco/agroturisme. 
CE1.6 En un supòsit pràctic en el qual es presenta un itinerari eqüestre: 
‐  Determinar les zones d'interès. 
‐  Elaborar la informació (cultural, botànica, paisatgística, biològica i geològica) a tractar a cada 
zona d'interès. 
CE1.7 Analitzar  les condicions de pràctica de diferents activitats no  legislades  i el  seu  impacte 
mediambiental. 
CE1.8 Proposar accions personals  i col∙lectives per sensibilitzar en el  respecte a  la naturalesa  i 
minimitzar l'impacte mediambiental. 
CE1.9 En un supòsit pràctic d'activitat on s'estableixin les característiques del grup, el recorregut 
i el medi, realitzar les següents accions: 

‐  Identificar els possibles  riscos de  l'activitat envers el medi ambient  i proposar  les mesures per 
evitar‐los. 

‐  Elaborar  les  pautes  de  comportament  a  seguir  per  les  persones  usuàries,  en  relació  amb  el 
respecte al medi ambient. 

‐  Relacionar  els  mitjans  materials  necessaris  per  al  compliment  d'aquestes  pautes  de 
comportament. 
‐  Confeccionar els materials informatius sobre les normes de cura i protecció de l'entorn. 

 
C2:  Elaborar itineraris eqüestres adaptats a les característiques de les persones usuàries. 

CE2.1 Calcular desnivells i distàncies longitudinals a partir de mapes de diferents escales. 
CE2.2 Identificar sobre un mapa les característiques del recorregut. 
CE2.3 Comparar diferents mapes i interpretar la seva simbologia. 
CE2.4  Identificar  i  descriure,  sobre  un  croquis,  els  elements  de  dificultat  i  perillositat  d'un 
recorregut eqüestre. 
CE2.5 Realitzar una  taula  on  es  relacionin  els  elements de dificultat  i perillositat del  tram de 
recorregut amb el nivell de domini tècnic per superar‐los amb seguretat. 
CE2.6 En un supòsit pràctic on s'estableixen les conclusions de l'anàlisi ‐ diagnòstic de la realitat, 
així com la informació sobre les característiques de la zona, elaborar el recorregut establint els: 
‐  Mitjans per al desenvolupament del recorregut. 
‐  Inici, traçat i acabament del recorregut. 
‐  Durada estimada del recorregut. 
‐  Punts de descans. 
‐  Itineraris alternatius. 
‐  Activitats per realitzar durant el recorregut. 
‐  Indicadors i instruments d'avaluació a utilitzar, així com el moment de la seva utilització. 
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CE2.7 En un  supòsit pràctic on s'estableixin  les característiques de  les persones usuàries  i dels 
mitjans disponibles, determinar una zona de recorregut real i elaborar el trajecte del recorregut 
indicant, entre d'altres: 
‐  El començament i el final dels trams amb dificultat. 
‐  El començament i el final dels trams amb perills objectius. 
‐  Els possibles itineraris alternatius per superar el tram amb seguretat. 
‐  Les possibles zones de reunió del grup. 
‐  Els plans alternatius davant de possibles contingències durant el recorregut. 
‐  Els punts de possible pernoctació. 
‐  Els punts de no retorn. 
‐  Les zones de cobertura amb els aparells de comunicació del o de la guia. 
‐  Els  punts  de  referència més  significatius  per  a  l'orientació,  les  cotes  d’alçària  per  on  es 

desenvoluparà el trajecte i trams alternatius. 
‐  Els punts d'avituallament. 

 
C3:  Utilitzar  els  instruments, mapes  i  indicis  naturals  per  orientar‐se  en  tot  tipus  de  condicions 
ambientals  i  reconèixer  en  l'entorn  natural  els  accidents  geològics  i  ecosistemes  que  puguin  ser 
d'interès. 

CE3.1  Identificar  la  flora  i  fauna  tipus  d'un  ecosistema  determinat  i  descriure  les  seves 
possibilitats de trànsit i perills. 
CE3.2 En un  supòsit pràctic,  identificar on  i com proveir‐se d'aigua per al consum humà  i dels 
cavalls. 
CE3.3 En un supòsit pràctic d'orientació, realitzar les següents accions emprant exclusivament el 
mapa topogràfic: 
‐  Orientar adequadament el mapa prenent com a referència el terreny natural circumdant. 
‐  Identificar sobre el mapa els elements naturals més característics. 
‐  Reconèixer els colls més visibles. 
‐  Calcular distàncies i temps en un recorregut donat. 
CE3.4  Descriure  els  elements  i  el  funcionament  d'una  brúixola  amb  limbe mòbil,  enumerant 
aquells materials i elements que alteren el seu funcionament. 
CE3.5 Descriure el funcionament i aplicació de diferents instruments auxiliars d'orientació (GPS, 
altímetre, d'altres). 
CE3.6  En  un  supòsit  pràctic  d'un  recorregut  jalonat  amb  balises  estàndard  d'activitats 
d'orientació, utilitzant el mapa, brúixola, GPS i altímetre, durant el recorregut: 
‐  Calcular prèviament rumbs i «azimuts». 
‐  Identificar  els  accidents  geològics  i  estructures  construïdes  per  l'home  que  apareixen 
representats al mapa. 
‐  Ubicar  sobre  el mapa  i  localitzar  sobre  el  terreny  els punts  crítics  abalisats que permetin 
confirmar que s'està en el recorregut establert. 
‐  Calcular les coordenades de punts de referència del recorregut per introduir‐los en el GPS. 
‐  Recuperar el recorregut realitzat des del GPS. 

 
Continguts 
 
1.  Estudi de l'entorn natural per al disseny d'itineraris eqüestres: 
‐  Geografia, clima, flora i fauna de diferents zones. 
‐  Zones d'interès d'àmbit comarcal i regional. 
‐  El medi de muntanya i la seva caracterització ecològica. 
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‐  Turisme en el medi natural: turisme esportiu, ecoturisme, agroturisme i turisme rural. 
‐  Aspectes antropològics i socioculturals autòctons de diferents zones. 
‐  Impacte mediambiental de les pràctiques esportives de conducció per itineraris eqüestres: 

•  Activitats no legislades i el seu impacte mediambiental. 
•  Accions personals i col∙lectives per minimitzar l'impacte mediambiental. 

‐  Educació ambiental: 
•  Objectius,  activitats,  recursos per  a  l'educació  ambiental,  foment d'actituds  cap  al 
medi ambient i metodologia de l'educació ambiental. 

 
2.  Reconeixement del medi natural en la realització d'itineraris: 
‐  Geomorfologia dels sistemes muntanyosos: tipus de vall. 
‐  Tipus d'ecosistemes: 

•  Identificació de la vegetació, possibles usos i perills. 
‐  Tècniques d'observació directa d'espècies vegetals i animals. 
‐  Procediments per a l'obtenció d'aigua i aliments. 
 
3.  Aplicació de les bases generals de cartografia i orientació: 
‐  Maneig de mapes: 

•  Càlculs de desnivells i distàncies i temps d'un recorregut. 
•  Característiques del recorregut: 

°  Idoneïtat  de  dit  recorregut  per  al  desplaçament  d'animals  equins  amb 
muntura. 
°  Inici. 
°  Durada i acabament. 
°  Zones de reunió del grup. 
°  Punts de descans. 
°  Mitjans necessaris i activitats per realitzar durant el seu desenvolupament. 
°  Itineraris alternatius. 

•  Avaluació de l'itinerari: instruments i criteris. 
•  Interpretació de la simbologia. 
•  Valoració tècnica de l'itinerari eqüestre ‐ trams amb dificultat i amb perills: 

°  Zones crítiques per al pas d'animals equins, fins i tot sense muntura. 
°  Elements amb seguretat de trams amb dificultat i perillositat. 
°  Itineraris alternatius per superar trams perillosos. 
°  Plans alternatius davant de possibles contingències durant el recorregut. 
°  Punts de no retorn. Possibles zones de reunió del grup, llocs de pernoctació, 

punts d'avituallament i zones de cobertura per als aparells de comunicació. 
‐  Maneig de plànols: 

•  Tipus i interpretació de diferents tipus de plànols. 
•  Punts de referència significatius per a l'orientació. 
•  Utilització d'instruments. 
•  Càlculs bàsics de distàncies i altures. 

 
4.  Orientació mitjançant instruments: 
‐  Orientació aplicada al disseny d'itineraris: 

•  Mitjans i instruments, orientació amb mapa i brúixola. 
•  Mitjans naturals, orientació per indicis. 
•  Elements naturals per a l'orientació: vegetació. 
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‐  La brúixola: 
•  Característiques, funcionament, tipus i limitacions. 
•  Influència de la latitud i longitud, declinació i inclinació. 
•  Materials i elements que alteren el funcionament de la brúixola. 
•  Navegació terrestre utilitzant la brúixola i el mapa. 

‐  El GPS: 
•  Característiques, funcionament, tipus i limitacions. 
•  Inicialització en el GPS. 
•  Coordenades per al GPS: presa i introducció de dades en el GPS. 

‐  Aparells complementaris que ajuden per a l'orientació: altímetre, podòmetre, inclinòmetre i 
curvímetre. 

‐  Tècniques d'orientació: orientació somera i precisa. 
‐  Tècniques d'orientació amb visibilitat reduïda: error voluntari, seguint  la corba de nivell, el 

rumb invers. 
 
UNITAT FORMATIVA 3 
 
Denominació: ACTIVITATS RECREATIVES COMPLEMENTÀRIES PER A LES ACTIVITATS EQÜESTRES I LA 
SEVA ADAPTACIÓ A PERSONES AMB LIMITACIONS DE LA SEVA AUTONOMIA PERSONAL 
 
Codi: UF1502 
 
Durada: 30 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb la RP1 en el que fa referència 
a  la concreció de  les activitats recreatives  i  la seva adaptació a persones amb  limitació significativa 
de la seva autonomia personal i amb la RP5. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1:   Seleccionar  activitats  recreatives  com  a  complement per  a  la dinamització d'activitats de 
conducció eqüestre en el medi natural, adaptades a  les característiques dels  i de  les participants, 
l'entorn i els mitjans disponibles. 

CE1.1 Identificar i caracteritzar l'activitat recreativa valorant el seu paper en el desenvolupament 
i equilibri de la persona i de la societat contemporània. 
CE1.2 Tenir una predisposició positiva cap a la metodologia recreativa i participar en els jocs de 
forma desinhibida. 
CE1.3  En  un  supòsit  pràctic,  definir  les  característiques  que  han  de  complir  les  activitats 
recreatives que complementin un programa de conducció eqüestre en el medi natural. 
CE1.4  Buscar  en  diferents  fonts  d'informació  activitats  recreatives,  analitzar  les  seves 
característiques, identificar la seva aplicabilitat i classificar‐les. 
CE1.5 Vivenciar  diferents  tipus  de  jocs,  analitzar  les  seves  característiques,  identificar  la  seva 
aplicabilitat, classificar‐los i registrar‐los. 
CE1.6 Seleccionar i adaptar jocs per a una determinada edat i objectiu. 
CE1.7  En  un  supòsit  pràctic  en  el  que  es  determinin  unes  condicions  i  objectius  concrets, 
seleccionar, temporalitzar i seqüenciar les activitats recreatives per a una activitat de conducció 
eqüestre. 
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C2: Dinamitzar diferents tipus d’activitats recreatives i de sensibilització i reconeixement de l'entorn, 
aplicant  la metodologia  recreativa  i adequant‐se a diferents objectius,  característiques,  interessos 
i/o necessitats dels i de les participants i del medi on es desenvolupen. 

CE2.1  Identificar  la metodologia  pròpia  recreativa  i  justificar  el  seu  ús  en  diferents  supòsits 
d'animació d'activitats. 
CE2.2  En  un  supòsit  pràctic,  analitzar  i  adaptar  les  instal∙lacions,  mitjans  i  materials  a  les 
persones i objectius previstos, assegurant els paràmetres correctes d'ús. 
CE2.3 Dirigir a un grup de companys que simulen ser persones usuàries en diferents jocs. 
CE2.4  Explicar  el  desenvolupament  i  les  normes  de  joc,  donant  informació  suficient,  clara, 
motivadora, seqüenciada i ordenada, fent incidència en els aspectes més importants: 
‐  Realitzar les demostracions necessàries. 
‐  Adaptar el joc als i a les participants. 
‐  Detectar i solucionar incidències en el desenvolupament del joc. 
‐  Estimular la participació. 
CE2.5 Explicar el procés en  l'ensenyament  i/o animació de  les activitats, justificant  les decisions 
adoptades per dinamitzar les relacions del grup i assolir els objectius. 
CE2.6 Participar en les activitats de forma desinhibida. 
CE2.7 Analitzar  la  intervenció d'una  companya o un  company en  la direcció de  jocs detectant 
errors i fent propostes per a la seva solució. 

 
C3:   Identificar  les  característiques  de  les  persones  amb  limitacions  de  la  seva  autonomia 
personal  i  les  adaptacions  espacials  necessàries  respecte  a  l'activitat  de  conducció  per  itineraris 
eqüestres. 

CE3.1 Descriure  les característiques més  rellevants de  les persones amb  limitacions de  la  seva 
autonomia personal. 
CE3.2 Indicar les especificitats de l'adaptació a l'esforç, escalfament i recuperació de les persones 
amb algun tipus de limitació de la seva autonomia personal, així com les contraindicacions per a 
la realització d'itineraris eqüestres. 
CE3.3 Descriure  les pautes òptimes que permetin mantenir un tracte eficaç amb persones amb 
limitacions de  la  seva autonomia personal durant  la  realització de  l'activitat de  conducció per 
itineraris eqüestres. 
CE3.4  Davant  un  supòsit  pràctic  on  es  defineixin  adequadament  les  característiques  d'una 
persona amb limitacions de la seva autonomia personal: 
‐  Valorar  les  seves possibilitats de moviment autònom o assistit, per a  la pràctica esportiva 
eqüestre. 
‐  Indicar les cures específiques necessàries. 
‐  Indicar  riscos  potencials  i  la manera  de  resoldre  les  diferents  emergències  que  es  poden 
presentar. 
CE3.5 En un suposat escenari de pràctica degudament caracteritzat, elaborar un  informe on es 
descriguin les adaptacions requerides perquè les persones amb limitacions de la seva autonomia 
personal assoleixin els objectius previstos. 
CE3.6  Davant  una  activitat  de  conducció  eqüestre  prèviament  planificada, modificar  aquells 
aspectes  (recorregut  i  activitats)  perquè  els  i  les  participants  amb  limitacions  de  la  seva 
autonomia personal puguin realitzar‐la. 
CE3.7 En un  supòsit en el que es defineixin  les  característiques d'un grup amb persones amb 
limitacions  de  la  seva  autonomia  personal,  proposar  i  realitzar  les  adaptacions  necessàries  al 
material i instal∙lacions. 
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Continguts: 
 
1.  Preparació  de  les  activitats  recreatives  per  a  l’esbargiment  de  les  persones  usuàries  en 

activitats de conducció eqüestre: 
‐  Recreació: importància per a la persona. 
‐  Activitats recreatives i jocs: Concepte, funcions i teories generals. 
‐  Característiques, aplicabilitat i classificació. 
‐  Tipus d'activitats recreatives: 

•  Objectius. 
•  Característiques. 
•  Metodologia. 

‐  Selecció de jocs per a determinades edats i objectius. 
‐  Selecció, temporalització i seqüenciació d'activitats recreatives. 
‐  Participació de forma desinhibida. 
‐  Registre de jocs. Elaboració de fitxes de jocs. 
‐  Programació de sessions recreatives. 
‐  Vetllades. Recursos d'intervenció. 
 
2.  Dinamització d'activitats recreatives: 
‐  Intervenció del o de la guia com a animador. 
‐  Direcció  de  les  activitats:  explicació,  demostració,  organització  de  participants,  espais  i 

material. 
‐  Intervenció  en  la  realització  de  l'activitat:  reforços,  coneixement  de  resultats,  solució 

d'incidències i avaluació de l'activitat. 
‐  Acabament de l'activitat. 
‐  Tècniques d'observació, anàlisi i valoració de la direcció d'activitats. 
 
3.  Reconeixement de les característiques de les persones usuàries amb limitacions de la seva 

autonomia personal: 
‐  Possibilitat de moviment per a la pràctica esportiva eqüestre. 
‐  Cures específiques. 
‐  Riscos potencials. 
‐  Naturalitat en el tracte amb les persones amb limitacions en la seva autonomia personal: 

•  Pautes per a l'optimització de les relacions interpersonals. 
•  Aspectes bàsics de les característiques psicoafectives d'aquestes persones. 
•  Ajuts requerits per aquestes persones cap a l'autonomia. 
•  Adaptació de consignes i explicacions. 

 
4.  Adaptació d'activitats a les persones amb limitació de la seva autonomia personal: 
‐  Valoració de l'autonomia i limitacions. 
‐  Adaptació  a  l'esforç,  escalfament  i  recuperació  de  persones  amb  limitació  de  la  seva 

autonomia personal. 
‐  Contraindicacions de la pràctica d'activitats per itineraris eqüestres. 
‐  Beneficis físics, psíquics i socials d'activitats per itineraris eqüestres. 
‐  Adaptació  per  a  la  pràctica  de  les  activitats  de  conducció  per  itineraris  eqüestres  en 

equipaments, materials i ajudes tècniques. 
‐  Transferències  relatives  a  mobilitat  i  transport  de  persones  amb  limitació  de  la  seva 

autonomia personal en el medi natural. 
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Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Unitats formatives 
Nombre total en hores de les 

unitats formatives 

Nombre d’hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Unitat formativa 1 – UF0832 
Unitat formativa 2 – UF1501 
Unitat formativa 3 – UF1502 

 

50 
30 
30 

20 
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 a l’alumnat: 
 
Seran  els  establerts  a  l'article  4  del Reial  decret  que  regula  el  certificat  de  professionalitat  de  la 
família professional al qual acompanya aquest annex. 
 
MÒDUL FORMATIU 2 
 
Denominació: TÈCNIQUES BÀSIQUES DE MUNTA A CAVALL 
 
Codi: MF1080_2 
 
Nivell de qualificació professional: 2 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC1080_2: Dominar les tècniques bàsiques de munta a cavall. 
 
Durada: 180 hores 
 
UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: INSTAL∙LACIONS I EQUIPS DE MUNTA 
 
Codi: UF0833 
 
Durada: 40 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb la RP1 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
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C1: Reconèixer i descriure les instal∙lacions i els materials que s'empren per a la munta d'un cavall. 

CE1.1 Descriure les característiques de les instal∙lacions que s'empren per a la munta d'un cavall, 
assenyalant els possibles treballs a realitzar en cada una d'elles. 
CE1.2 Descriure els tipus de materials que habitualment s'utilitzen per fabricar les diferents parts 
de la pista de munta, assenyalant la seva disposició en ella. 
CE1.3  Diferenciar  els  diferents  elements  que  poden  incloure's  dins  d'una  pista  de  munta, 
explicant la utilitat de cada un d'ells. 
CE1.4  Citar  les  feines  de  condicionament  i manteniment  de  les  instal∙lacions  utilitzades  per 
muntar un cavall, així com els mitjans i materials que s'empren per a la seva realització. 
CE1.5 Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i de benestar animal relacionades amb 
les instal∙lacions que s'empren per a la munta d'un cavall. 
 

C2: Assenyalar les tasques en els processos d'elecció i col∙locació de l'equip de muntar a cavall i, en 
un cas pràctic, col∙locar dit equip, atenent les característiques de l'animal i del treball que realitzarà. 

CE2.1  Definir  les  característiques  dels  elements  que  componen  l'equip  de  munta  a  cavall, 
explicant les funcions que aquests realitzen. 
CE2.2  Descriure  el maneig  específic  que  es  realitza  de  l'animal  per  part  del  genet  per  a  la 
col∙locació i adaptació de l'equip de munta. 
CE2.3 Citar la forma de col∙locació de cadascun dels elements que componen l'equip de munta, 
esmentant l'ordre lògic a seguir. 
CE2.4 Assenyalar les zones corporals del cavall propenses a rascades i ferides provocades pel frec 
de l'equip de munta, indicant les mesures a prendre per evitar‐les. 
CE2.5 Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i de benestar animal relacionades amb 
la col∙locació i adaptació de l'equip de muntar. 
CE2.6  En  un  cas  pràctic  de  col∙locació  de  l'equip  de  muntar  a  un  cavall,  degudament 
caracteritzat: 
‐  Realitzar correctament la revisió, neteja i organització de l'equip. 
‐  Realitzar la revisió del cavall abans de col∙locar l'equip de munta. 
‐  Col∙locar i adaptar l'equip de muntar un cavall adequat al tipus de munta a realitzar amb ell. 
‐  Col∙locar les proteccions necessàries per evitar rascades i ferides al cavall durant la munta. 
 
Continguts 
 
1. Instal∙lacions per a la munta del cavall 
 
‐ Tipus: 
  ‐ Pistes exteriors. 
  ‐ Picadors coberts. 
  ‐ Zones de passeig. 
 
‐ Característiques i requisits mínims de: 

Superfície: 
       Mesures. 
       Qualitat del sòl. 
Tancaments: 
        Fixos. 
        Mòbils. 
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‐Equipaments: 

        Mitjans per a la munta: 
           Punts de referència (lletres). 
           Miralls. 
           Barres de salt. 
           Portes. 
           Bardisses. 

 Mitjans de condicionament i manteniment: 
         Rascles. 
         Corrons. 
         Rasclets. 
         Equip de reg. 
Equipament de seguretat. 

 
2. Equips per a la munta del cavall 
 
‐ Característiques, munta i desmunta de: 
  Cabeçades de munta. 
  Embocadures. 
  Regnes de muntar. 
  Cordatges i regnatges especials. 
  Cingles. 
  Selles. 
  Estreps i accions d’estrep. 
  Mantetes. 
  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 munta: 
  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 equips de munta 

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

         Prevenció de riscos laborals. 
         Benestar animal. 

 
UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació: CONDICIÓ FÍSICA I APTITUD DEL CAVALL PER A LA MUNTA 
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Codi: UF0834 
 
Durada: 60 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb la RP2. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: Identificar les condicions físiques d'un cavall aturat i en moviment, valorant la seva aptitud per a 
la munta. 

CE1.1 Definir les anomalies físiques importants que impedeixen la munta d'un cavall. 
CE1.2 Localitzar  lesions  i/o ferides en un cavall aturat que poden provocar  la seva  inhabilitació 
per ser muntat. 
CE1.3 Identificar coixeses en un cavall en moviment que en desaconsellen la munta. 
CE1.4 Definir els factors que determinen l'estat físic d'un cavall després de la seva observació en 
moviment, diferenciant aquells que mostren la seva aptitud per treballar‐lo muntat. 
CE1.5 Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i de benestar animal relacionades amb 
l'examen de les condicions físiques d'un cavall per a la seva munta. 
CE1.6 En un cas pràctic on s’avaluïn les condicions físiques d'un cavall per a la seva munta: 
‐  Examinar un cavall aturat, descartant malformacions, lesions i/o ferides que desaconsellin la 
seva munta. 
‐  Observar  el moviment  d'un  cavall  al  pas  i  al  trot,  descartant  algun  tipus  de  coixesa  que 
dificulti el seu desplaçament. 
‐  Treballar a la corda un cavall valorant el seu estat físic. 
 

C2: Identificar el caràcter d'un cavall, avaluant‐lo per preveure el comportament de l'animal durant 
la seva munta. 

CE2.1 Citar els factors que determinen  l'estat anímic d'un cavall aturat  i en moviment,  indicant 
les diferents situacions que hi influeixen. 
CE2.2  Descriure  les  pautes  de  comportament  que  mostra  un  cavall  al  seu  box  durant  la 
col∙locació de l'equip de munta, que defineixen les seves particularitats de caràcter. 
CE2.3  Esmentar  els  factors  que manifesten  una  incorrecta  acceptació  i  adaptació  del  cavall  a 
l'equip de munta, identificant el protocol a seguir per a la seva correcció en cada cas. 
CE2.4  Explicar  el  comportament  habitual  d'un  cavall  durant  la  seva  munta,  descrivint  les 
situacions que poden alterar‐lo. 
CE2.5 Reconèixer casos de desobediències i vicis del cavall muntat, identificant les tècniques de 
correcció emprades en cada cas. 
CE2.6 Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i de benestar animal relacionades amb 
l'examen del caràcter i aptitud d'un cavall per a la seva munta. 
CE2.7 En un cas pràctic on s’avaluï el caràcter i aptitud d'un cavall per ser muntat: 
‐  Apropar‐se i examinar l'actitud del cavall davant de la nostra presència al seu box. 
‐  Avaluar la resposta del cavall durant la col∙locació de l'equip de munta. 
‐  Avaluar la resposta del cavall durant el seu maneig. 
‐  Moure amb  la mà un cavall al qual se  li ha col∙locat  l'equip de munta, valorant el seu estat 
anímic i l'acceptació i adaptació de l'animal a dit equip. 
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Continguts 
 
1. Estudi físic del cavall 
 
‐Exterior de l’espècie: 

Regions corporals: 
     Identificació. 
     Defectes i tares comuns. 
Estudi dels aploms: 
     Correctes. 
     Incorrectes. 
Pell, capes i pèl: 
     Coloracions. 
     Singularitats. 
     Integritat del pèl. 

 
‐Alteracions físiques importants: 
  Malformacions: 
        Congènites. 
        Traumàtiques. 
  Lesions i ferides comuns: 
  Coixeses: 
        Signes i símptomes. 
        Identificació. 
        Valoració. 
  Condició física: 

Mètodes d’estudi. 
  Valoració. 
 
2.Caràcter i comportament equí 
 
‐Comportament habitual i modes de vida del cavall: 
  En llibertat. 
  Estabulat. 
‐Factors que defineixen el caràcter i 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, caràcter i aptitud 
d'un cavall per a la seva munta 

 
‐Legislació: 

Estatal, autonòmica i local. 
‐Actuacions regulades per normativa referents a: 
  Prevenció de riscos laborals. 
  Benestar animal. 
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UNITAT FORMATIVA 3 
 
Denominació: MUNTA A CAVALL 
 
Codi: UF0835 
 
Durada: 80 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb la RP3 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: Descriure les tècniques que s'empren per muntar a cavall amb desimboltura. 

CE1.1 Diferenciar la seqüència natural de moviments d'un cavall al pas, trot i galop, explicant la 
mecànica de cadascun d'ells. 
CE1.2 Citar els conceptes  fonamentals del moviment natural del cavall, definint el significat de 
cadascun d'ells. 
CE1.3 Identificar els principals aires artificials i moviments viciats del cavall muntat, diferenciant‐
los entre ells. 
CE1.4 Descriure  les  tècniques que  existeixen  per  enfilar‐se  al  cavall,  indicant 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  seves mans  i  cames 
durant la munta als tres aires. 
CE1.6 Distingir els ajuts amb què compta el genet per a la munta i les maneres d'aplicació durant 
dita munta. 
CE1.7 Citar els mètodes utilitzats per controlar el cavall davant de  les desobediències  i/o vicis 
que aquest pugui presentar muntat. 
CE1.8  Explicar  les  tècniques  a  emprar  en  la munta  a  cavall  sense  estreps,  així  com  per  a  la 
realització de petits salts (de fins i tot 0,80 m) a cavall. 
CE1.9  Descriure  les  tècniques  que  existeixen  per  baixar  del  cavall,  indicant  quina  és  la més 
aconsellable en cada cas. 
CE1.10 Indicar les normes de prevenció de riscos laborals i de benestar animal relacionades amb 
la munta del cavall. 

 
C2: Muntar  l'animal desplaçant‐se als diferents aires amb equilibri  i eficàcia, aplicant  les  tècniques 
específiques en cada cas. 

CE2.1 Controlar el cavall portant‐lo pel ronsal i aconseguir la seva immobilitat per pujar en ell en 
condicions de seguretat. 
CE2.2 Pujar al cavall amb destresa i eficàcia, evitant situacions de perill. 
CE2.3 Muntar als tres aires, adoptant una posició correcta a la sella i aplicant amb desimboltura 
els ajuts. 
CE2.4 Realitzar les transicions entre els diferents aires (pas, trot i galop), actuant amb suavitat i 
buscant la naturalitat en la resposta i moviments del cavall. 
CE2.5  Efectuar  canvis  de  ritme,  direcció  i  sentit  de  la marxa  durant  la munta,  ordenant  els 
moviments al cavall amb suficient anterioritat i realitzant‐los amb amplitud suficient. 
CE2.6  Superar barreres, portes,  tanques,  rases  i qualsevol  altre  tipus de dificultat  similar que 
s'interposi en el camí, muntats a cavall o a peu, duent el cavall en destra en el seu cas. 
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CE2.7  Realitzar,  en  condicions  de  seguretat,  la  munta  del  cavall  sense  estreps,  demostrant 
domini tècnic suficient. 
CE2.8  Efectuar  el  salt  de  petits  obstacles  (de  fins  i  tot  0,80 m)  en  pista  i/o  en  el  camp,  en 
condicions de seguretat, demostrant posseir el suficient domini tècnic. 
CE2.9 Efectuar els canvis de direcció, sentit  i ritme de  la marxa a cavall, amb  la precisió  i ritme 
adequats. 
CE2.10 Respondre a les desobediències i/o vicis del cavall, actuant amb rapidesa i decisió. 
CE2.11  Detenir  el  cavall  utilitzant  els  ajuts  oportuns  al  lloc  i  moment  desitjats,  amb 
independència de les circumstàncies que l'envoltin. 
CE2.12 Baixar del cavall amb destresa i eficàcia, evitant situacions de perill. 
CE2.13  Realitzar  les  tasques  de munta  tenint  en  compte  les  normes  de  prevenció  de  riscos 
laborals i benestar animal. 

 
Continguts 
 

1. Locomoció i motricitat del cavall 
‐Estudi de la posició del cavall en estació (aturat). 
‐Els aires naturals en el 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. 
‐Els moviments artificials i moviments viciats del cavall muntat. 
 

2.  Aplicació de les tècniques de munta a cavall 
  Mètodes de control del cavall subjectant‐lo pel ronsal, per pujar‐hi a dalt. 
  Tècniques per pujar al cavall. 
  Tècniques per baixar del cavall. 
  Tècniques per assolir l’equilibri i la posició correcta del genet durant la munta. 
  Tècniques d’aplicació d’ajuts per part del genet: 
    Naturals. 
    Artificials. 
  Tècniques de munta per a la realització de: 
    Sortides al pas. 
    Aturades 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 0,80 m). 
    Superació de portes, tanques, rases i altres barreres artificials. 
  Tècniques per a la correcció de desobediències i vicis del cavall muntat. 
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3.Aplicació de la normativa relacionada amb les activitats de munta 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 en hores de les 

unitats formatives 

Nombre d’hores màximes 
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 1 i 2. 
 
Criteris d'accés per a l’alumnat 
 
Seran  els  establerts  a  l'article  4  del Reial  decret  que  regula  el  certificat  de  professionalitat  de  la 
família professional al qual acompanya aquest annex. 
 
MÒDUL FORMATIU 3 
 
Denominació: ALIMENTACIÓ, MANEIG GENERAL I PRIMERS AUXILIS AL BESTIAR EQUÍ 
 
Codi: MF0719_2 
 
Nivell de qualificació professional: 2 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC0719_2: Alimentar i realitzar el maneig general i els primers auxilis al bestiar equí. 
 
Durada: 90 hores 
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Capacitats i criteris d'avaluació: 
 
C1:   Enumerar els procediments a emprar per realitzar una correcta alimentació del bestiar equí 
en cada fase de la vida de l'animal. 

CE1.1  Descriure l'aparell digestiu del bestiar equí. 
CE1.2  Distingir  els  diferents  tipus  d'aliments  per  al  bestiar  equí,  així  com  els  diversos 
procediments d'emmagatzematge i conservació. 
CE1.3  Identificar  els  diferents  mètodes  de  distribució  de  les  racions  i  els  llocs  de 
subministrament de cadascuna d'elles. 
CE1.4  Diferenciar els diferents tipus de complements utilitzats en l'alimentació del bestiar i 
els casos preceptius del seu subministrament. 
CE1.5  Descriure  signes  i  símptomes  que  denoten  alteració  en  aliments  i  complements 
utilitzats en l'alimentació del bestiar equí. 
CE1.6  Explicar  els  tipus  de  racions  dels  diferents  animals  en  funció  del  seu  pes,  edat, 
destinació, situació fisiològica i tipus de treball que realitzi. 
CE1.7  Definir  les  tècniques,  productes  i  quantitats  adequats  per  realitzar  la  lactància 
artificial d'un poltre. 
CE1.8  Indicar les especificacions recollides en la norma de prevenció de riscos laborals i de 
benestar animal relacionades amb l'alimentació del bestiar equí. 
CE1.9  En un cas i/o supòsit pràctic d'alimentació del bestiar equí: 
‐ Detectar aliments i complements utilitzats en l'alimentació del bestiar equí que es trobin en 

mal estat. 
‐ Realitzar  el  subministrament  d'una  ració  alimentària  completa  i  adequada  a  animals  de 

diferent raça, sexe i edat. 
‐  Efectuar la lactància artificial a un poltre. 

 
C2:  Descriure  i  realitzar  el  maneig  general  destinat  al  bestiar  equí  utilitzat  en  finalitats 
recreatives, de treball i esportives, en els temps, modes i maneres que permetin assolir els objectius 
establerts. 

CE2.1  Esmentar les condicions de desenvolupament de cada una d'aquestes activitats, així 
com l'ús que es fa dels animals en dites activitats. 
CE2.2  Descriure  les  cures  que  necessita  aquest  tipus  de  bestiar  prèviament  a  la  seva 
utilització en qualsevol d'aquestes activitats. 
CE2.3  Explicar les patologies més freqüents que impedeixen la utilització d'aquests animals 
per a una activitat en concret. 
CE2.4  Esmentar  les  tasques  de  condicionament  estètic  del  bestiar  per  a  cadascuna 
d'aquestes activitats. 
CE2.5  Descriure els diferents tipus d'equips i materials que s'utilitzen amb aquests animals 
per a la realització de qualsevol d'aquestes activitats. 
CE2.6  Davant  d'un  cas  pràctic  de  preparació  del  bestiar  per  al  seu  ús  en  finalitats 
recreatives, de feina i esportives: 
‐  Realitzar la neteja i revisió prèvia a un animal que s'emprarà en una activitat especificada. 
‐  Col∙locar i ajustar els materials i equips de treball oportuns als animals. 
‐  Condicionar estèticament l'animal d'acord amb l'activitat en la qual s'emprarà. 
‐  Deixar l'animal en perfecte estat per al seu descans després de la seva utilització. 

 
C3:  Identificar materials i equips per al transport de bestiar equí i realitzar, minimitzant possibles 
riscos, l'embarcament i desembarcament dels animals. 
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CE3.1  Descriure les característiques mínimes que han de reunir els mitjans de transport per 
al bestiar equí. 
CE3.2  Esmentar els diferents materials i equips a emprar per al condicionament i protecció 
del bestiar durant el transport. 
CE3.3  Explicar  les diferents  tècniques  a emprar per efectuar un  correcte embarcament  i 
desembarcament del bestiar. 
CE3.4  Esmentar les normes mínimes de seguretat que s'han de complir durant el transport 
col∙lectiu del bestiar. 
CE3.5  Relacionar  les diferents  cures  i atencions que ha de  rebre el bestiar durant el  seu 
transport. 
CE3.6  Identificar  el moment  adequat  per  transportar  bestiar  equí  en  funció  de  l'època, 
climatologia, estat dels animals i durada del transport. 
CE3.7  Indicar les especificacions recollides en la norma de prevenció de riscos laborals i de 
benestar animal  relacionades amb  les  tècniques d'embarcament, desembarcament  i  transport 
del bestiar. 
CE3.8  En un cas i/o supòsit pràctic de transport de cavalls: 
‐  Realitzar la revisió del mitjà de transport reconeixent l'aptitud de dit mitjà. 
‐  Col∙locar a un cavall els equips de protecció per al transport. 
‐  Realitzar l'embarcament i desembarcament d'un cavall. 
‐  Col∙locar correctament diversos cavalls dins d'un mateix mitjà de transport. 
 

C4:   Descriure  les  tècniques de  trasllat més  idònies  a  aplicar  en  el moviment dels  animals  en 
grup. 

CE4.1  Esmentar  els  procediments  a  seguir  per  aconseguir  el  correcte  agrupament  dels 
animals abans de procedir a traslladar‐los en grup. 
CE4.2  Identificar els  signes o  símptomes evidents d'un  animal que  té problemes per  ser 
traslladat en grup. 
CE4.3  Esmentar les condicions mínimes de seguretat que ha de tenir el recorregut pel qual 
es desplaçaran els animals en grup. 
CE4.4  Indicar les especificacions recollides en la norma de prevenció de riscos laborals i de 
benestar animal relacionades amb el trasllat dels animals en grup. 
CE4.5  En un supòsit pràctic de trasllat d'animals en grup: 
‐  Agrupar els animals en un mateix lot abans de procedir al seu trasllat. 
‐  Traslladar els animals de forma segura i ordenada. 
‐  Controlar els animals durant tot el procés de trasllat en grup. 

 
C5:   Identificar els símptomes de malaltia, traumatismes i ferides que suposin un risc crític per a 
la  salut  del  bestiar  equí  i  intervenir  d'urgència,  aplicant  els  primers  auxilis  específics  a  cada 
contingència. 

CE5.1  Reconèixer en un cavall símptomes que evidenciïn traumatismes i/o malaltia. 
CE5.2  Descriure el protocol d'actuació davant de traumatismes  i/o símptomes de malaltia 
en els animals que han de ser tractats d'urgència. 
CE5.3  Reconèixer ferides, que per la seva magnitud, hagin de ser tractades d'urgència. 
CE5.4  Reconèixer  els  diferents  productes  que  s'empren  per  tractar  traumatismes  i/o 
ferides. 
CE5.5  Descriure  els  sistemes  d'aplicació  dels  productes  utilitzats  sobre  traumatismes  i/o 
ferides. 
CE5.6  Reconèixer les fitxes de control corresponents a cada tipus de tractament. 



 

 
  42 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

CE5.7  Indicar les especificacions recollides en la norma de prevenció de riscos laborals i de 
benestar animal relacionades amb l'aplicació dels primers auxilis als animals. 
CE5.8  En un cas i/o supòsit pràctic de primers auxilis: 
‐  Identificar  símptomes  que  evidencien  malaltia,  traumatismes  i  ferides  que  han  de  ser 
tractades d'urgència en un cavall. 
‐  Realitzar una cura d'urgència sobre un cavall ferit. 
‐  Administrar els tractaments terapèutics prescrits pel veterinari en cas de malaltia. 
‐  Completar les fitxes de control corresponents a l'aplicació dels primers auxilis a un cavall. 

 
Continguts 
 
1.  Preparació, subministrament i emmagatzematge dels aliments del cavall: 
‐  Aparell digestiu equí. 
•        Introducció. 
•       Òrgans i glàndules annexes. 
•        Procés digestiu. 
‐  Racions alimentàries i aigua per al bestiar. 
•        Preparació. 
•        Conservació. 
•        Emmagatzematge. 
•        Distribució. 
‐  Complements nutricionals extraordinaris. 
‐  Lactància artificial. 
‐  Característiques  i  formes d'ús dels equips emprats per  a  la preparació,  subministrament  i 

emmagatzematge de pinsos i aigua per al bestiar. 
•        Manuals. 
•        Mecànics: Analògics. Digitals. 
 
2.  Optimització de les races equines segons l'activitat desenvolupada: 
‐  Races equines. 
•        Taxonomia. 
‐  Activitats de treball i disciplines ludicoesportives: 
•        Treballs en el camp. 
•        Doma: Clàssica. Vaquera. 
•        Salt d'obstacles. 
•        Concurs complet. 
•        Encalçament i abatuda. 
•        Concurs d’enganxalls. 
•        Raid. 
•        Curses de cavalls. 
•        Passejos i rutes eqüestres. 
 
3.  Trasllat d'animals en grup i transport de cavalls: 
‐  Trasllat i transport. 
•        Introducció. 
•        Tècniques d'agrupament i conducció del bestiar en grup. 
•        Tècniques d'embarcament, desembarcament i transport d'animals. 
‐  Mànegues i tanques mòbils per al trasllat d'animals en grup. 
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•        Característiques i modes d'utilització. 
‐  Mitjans de transport per a cavalls. 
•        Tipus. 
•        Característiques i particularitats. 
‐  Equips de protecció per al bestiar durant el transport: 
•        Tipus. 
•        Característiques i modes de col∙locació. 
 
4.  Primers auxilis del bestiar equí: 
‐  Urgència. 
•        Introducció i concepte. 
•        Signes i símptomes evidents de malalties que s'han de tractar d'urgència. 
•        Identificació i detecció d'animals amb malalties per tractar d'urgència. 
°    Actuacions de maneig de caràcter urgent. 
•        Modificació de l'estat normal de l'individu. 
°    Lesions i ferides a tractar d'urgència. 
°    Processos patològics freqüents en el cavall que s'han de tractar d'urgència. 
 
5.  Aplicació  legislativa  i  normativa  relacionada  amb  les  activitats  d'alimentació,  maneig 

general i primers auxilis al bestiar equí: 
‐  Legislació. 
•        Estatal, autonòmica i local. 
‐  Actuacions regulades per normativa referent a: 
•        protecció del medi ambient. 
•        prevenció de riscos laborals. 
•        benestar del bestiar. 
•        trasllat d'animals. 
•        seguretat alimentària. 
 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Mòdul formatiu 
Nombre d’hores totals del 

mòdul 

Nombre d’hores màximes 
susceptibles de formació a 

distància 
Mòdul formatiu MF0719_2 

 
 

90  30 

 
Criteris d'accés per a l’alumnat 
 
Seran  els  establerts  a  l'article  4  del Reial  decret  que  regula  el  certificat  de  professionalitat  de  la 
família professional al qual acompanya aquest annex. 
 
MÒDUL FORMATIU 4 
 
Denominació: CONDUCCIÓ DE PERSONES PER ITINERARIS A CAVALL 
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Codi: MF1081_2 
 
Nivell de qualificació professional: 2 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC1081_2: Guiar i dinamitzar persones per itineraris a cavall 
 
Durada: 140 hores 
 
UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA EQÜESTRE EN EL MEDI NATURAL 
 
Codi: UF0836 
 
Durada: 80 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat  formativa es correspon amb  la RP1, RP2, RP3, RP5 en el 
que fa referència al desenvolupament de l'activitat en el medi natural i amb la RP6, RP8 i RP9. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1:  Seleccionar i verificar l'estat i adaptar els equips, els cavalls i els mitjans per a diferents tipus 
de persones usuàries, característiques d'activitats i objectius. 
CE1.1  Elaborar  una  llista  identificant  el material  individual  i  grupal  esportiu  i  de  seguretat  per 
realitzar el servei segons l'activitat i el tipus de grup. 
CE1.2 Descriure el procés de verificació i adaptació d'equips i cavalls als diferents tipus de persones 
usuàries. 
CE1.3 En un supòsit pràctic d'activitat, seleccionar  l'equip  individual  i grupal, el cavall  i els mitjans 
atenent als següents criteris: 
‐  La dificultat del recorregut. 
‐  El nivell de destresa de les persones usuàries. 
‐  El nivell de coneixements tècnics per part de les persones usuàries. 
‐  La durada del recorregut. 
‐  Les condicions climatològiques previstes. 
‐  La morfologia de la persona usuària. 
‐  El pes de la persona usuària. 
‐  Els marges de seguretat. 
‐  La rendibilitat econòmica del material: durabilitat, facilitat de reparació i manteniment. 
‐  Les  eines  i materials de  reparació que  s'han de portar  en  funció del material prèviament 

identificat. 
CE1.4  Descriure  el  procés  de  distribució  de material  i  el  tipus  de  control  abans  de  començar  el 
recorregut de l'activitat. 
 
C2: Determinar el domini tècnic dels clients i de les clientes identificant el seu nivell de competència 
en la utilització de les tècniques bàsiques de progressió per itineraris a cavall. 
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CE2.1 Descriure les etapes i/o nivells d'adquisició del domini tècnic de la persona usuària. 
CE2.2 Descriure els errors tipus en la realització de la pràctica esportiva eqüestre. 
CE2.3 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat, identificar els errors comesos pel presumpte 
usuari o usuària. 
CE2.4 Descriure les tècniques d'obtenció de dades sobre la capacitat tècnica i esportiva de persones 
usuàries a cavall. 
CE2.5  En  un  supòsit  pràctic  on  es  presenti  un  grup  de  participants  per  realitzar  un  determinat 
recorregut a cavall: 
‐  Elegir la zona de demostració justificant que es poden realitzar les proves previstes. 
‐  Prendre les mesures de seguretat necessàries. 
‐  Organitzar l'execució de les diferents formes de desplaçament. 
‐  Identificar el nivell de domini en les diferents formes de desplaçament. 
CE2.6 En un supòsit d'un  recorregut a  realitzar amb persones usuàries, determinar el moment  i/o 
lloc de control de la capacitat tècnica i física de les persones usuàries. 
CE2.7 Descriure els signes de fatiga. 
 
C3:  Comunicar‐se de forma eficaç i motivadora utilitzant diferents tècniques de comunicació per 
obtenir i transmetre informació, distingint les condicions de la comunicació i les característiques dels 
interlocutors i/o interlocutores. 

CE3.1 En un supòsit pràctic, identificar el tipus de comunicació i estratègies emprades. 
CE3.2 Classificar i caracteritzar les diferents etapes del procés de comunicació. 
CE3.3 En un supòsit pràctic, descriure i identificar les interferències que dificulten la comprensió 
del missatge. 
CE3.4  En  un  supòsit  pràctic  en  el  que  s'identifiquin  el  context,  la  finalitat  i  el  contingut  del 
missatge,  realitzar  la  transmissió  de manera  eficaç  justificant  la  selecció  del mitjà,  tècniques 
adequades i estil de comunicació. 
CE3.5 En un supòsit pràctic, seleccionar  i utilitzar  les tècniques de comunicació verbal o gestual 
adequades al context situacional i a les característiques de les persones usuàries. 
CE3.6 Descriure i utilitzar tècniques d'escolta adequades a la situació emocional de l'emissor. 
CE3.7 Descriure i utilitzar tècniques de comunicació assertiva. 
CE3.8  En  un  supòsit  pràctic  on  es  precisin  adequadament  les  característiques,  interessos  i 
expectatives del grup: 
‐  Triar el missatge. 
‐  Vincular la informació als interessos i expectatives del grup. 
‐  Mantenir l'interès de la informació a través de la transmissió progressiva de la informació. 
‐  Descriure  la  informació  i  les  normes  de  seguretat  que  ha  de  conèixer  un  grup  de  clients 
abans de realitzar un recorregut, adaptant la informació a les característiques del recorregut i al 
tipus de persona usuària. 
CE3.9 Realitzar l'anàlisi crítica i l'avaluació de cada un dels supòsits realitzats, establint propostes 
de millora de forma justificada. 
 

C4: Guiar el grup de persones usuàries en  funció de  les  seves  característiques,  les  condicions del 
medi, el programa establert i els recursos disponibles. 

CE4.1 Descriure la informació sobre l'activitat i accions tècniques a executar, així com les normes 
de seguretat que ha de conèixer un grup de clients  i clientes abans de realitzar un recorregut, 
adaptant la informació a les característiques de dit recorregut. 
CE4.2 Segons el tipus d'activitat, el cavall que s'utilitzi i la quantitat i característiques dels i de les 
participants, justificar en relació amb la seguretat, l'anticipació i l'eficàcia de la conducció: 
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‐  La preparació dels cavalls. 
‐  La distribució dels i de les participants dins del grup. 
‐  La ubicació del o de la guia respecte al grup. 
‐  La freqüència de control del material durant l'activitat. 
‐  El tipus i codi de comunicació i les pautes de comportament en situacions de baixa visibilitat i 
difícil comunicació. 
‐  Caracteritzar els procediments i estratègies per conduir el grup. 
CE4.3 Descriure  i demostrar  les  tècniques per dirigir els cavalls de manera que se seleccioni  la 
informació  i  s'organitzi,  s'utilitzi  la  terminologia  específica  i  la  demostració  sigui  l'adequada  i 
reforci aquells aspectes en els quals es vol incidir. 
CE4.4 En un  supòsit pràctic d'un  recorregut  a  cavall on els  companys  actuen  com  a persones 
usuàries amb diferents habilitats i destreses esportives, realitzar les següents intervencions: 
‐  Regular el pas ordenat de les persones usuàries. 
‐  Realitzar les maniobres de suport a les persones usuàries menys destres. 
‐  Indicar les tècniques que s'han d'aplicar a les persones usuàries. 
‐  Assenyalar  el  lloc  on  es  reunirà  el  grup  i  el  comportament  que  hauran  de mantenir  les 
persones usuàries una vegada superada la dificultat. 
CE4.5  En  un  supòsit  pràctic  on  està  definit  un  recorregut,  efectuar  la  direcció  d'un  grup  de 
companys que simulin ser persones usuàries, realitzant justificadament les següents accions: 
‐  Recepció, relació i comiat de les persones usuàries. 
‐  Selecció, lliurament, recollida i supervisió d'adaptació d'equips i cavalls. 
‐  Informació de les normes de seguretat, comunicació amb el grup i comportament. 
‐  Direcció i dinamització del grup. 
‐  Respecte pels espais naturals. 
‐  Actuació en cas d'emergència. 
‐  Valoració de l'activitat i redacció d'informe. 
CE4.6 En un supòsit pràctic amb un itinerari ja definit, adaptar dit itinerari a les característiques 
dels clients i clientes, tenint en compte els seus interessos, motivacions, el seu nivell d'habilitat i 
condició física. 
CE4.7  Realitzar  l'anàlisi  crítica  i  l'avaluació  de  cada  un  dels  supòsits  realitzats,  establint  la 
proposta de millora de forma justificada. 
CE4.8 Reconèixer els límits de risc assumibles en les activitats de conducció a cavall. 

 
C5: Dinamitzar la persona i al grup utilitzant les habilitats socials i tècniques grupals. 

CE5.1 Descriure les característiques dels grups. 
CE5.2 Descriure els possibles rols tipus (funcions  i característiques) de  les  i dels  integrants d'un 
grup  i  les  estratègies  per  positivitzar  les  seves  aportacions  i  optimitzar  la  seva  integració  i  la 
cohesió grupal. 
CE5.3 En un supòsit pràctic, descriure  i aplicar els estils de resolució de problemes  i conflictes, 
així com les seves respectives etapes i el rol que ha d'exercir el o la guia en cadascuna d'elles. 
CE5.4  En  un  supòsit  pràctic  de  dinàmica  grupal,  després  d'analitzar‐ho,  justificar  la  proposta 
d'intervenció aplicant a una situació simulada les tècniques de dinàmica de grups. 
CE5.5 Justificar i valorar la importància d'una actitud empàtica, dialogant i tolerant per part del o 
de la guia i descriure els comportaments que la caracteritzen. 
CE5.6 Descriure els criteris, procediments i actitud del tècnic o de la tècnica davant una crítica en 
la prestació del servei. 
CE5.7 En un supòsit pràctic, aplicar les habilitats socials que millor s'adaptin per a la resolució del 
supòsit. 
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CE5.8 Descriure  signes  i  actituds  d'emoció  intensa  i  situacions  de  crisi,  proposant  estratègies 
d'actuació per potenciar‐les o reconduir‐les. 
 

C6: Manejar aparells de comunicació simples per a la seva utilització en el medi natural. 
CE6.1 Identificar les zones de cobertura telefònica dins de l'itinerari. 
CE6.2 Identificar les bandes d'emissió en ona curta i d'altres. 
CE6.3 Diferenciar  i  explicar  el  funcionament  de mitjans  de  comunicació:  radiotelèfon,  telèfon 
mòbil, entre d'altres. 
CE6.4 Triar el sistema de comunicació en funció de les seves característiques per a la zona on es 
desenvolupa l'itinerari. 
CE6.5 Comprovar el funcionament i manejar els diferents aparells de comunicació: radiotelèfon i 
telèfon mòbil, entre d'altres. 
CE6.6 Descriure les condicions de manteniment dels diferents mitjans de comunicació. 
CE6.7  En  un  supòsit  pràctic,  realitzar  l'emmagatzematge,  preparació  per  al  transport  i 
manteniment preventiu dels diferents mitjans de comunicació. 
CE6.8 En un supòsit pràctic: 
‐  Triar els mitjans de comunicació. 
‐  Comprovar i verificar la seva operativitat. 
‐  Preparar els mitjans per al seu transport. 
 

C7: Dirigir  les maniobres de socors  i  rescat  i el grup de persones usuàries quan no es pugui  rebre 
ajuda exterior professional ràpida, en funció de les condicions del medi i els recursos disponibles. 

CE7.1 Descriure els materials de socors mínims que ha de portar la o el guia en funció del tipus 
d'activitat, lloc per on discorre l'itinerari, tipus i nombre de persones usuàries. 
CE7.2 Descriure el protocol d'actuació davant d’un supòsit d'accident. 
CE7.3 Descriure què és un pla d'emergència i les seves aplicacions. 
 

C8: Pernoctar en el medi natural, aplicant tècniques d'acampada i bivac. 
CE8.1 Descriure les característiques que ha de complir una tenda o material de bivac. 
CE8.2 Descriure les característiques d'una zona natural d'acampada o bivac. 
CE8.3 Enumerar els passos en el muntatge d'una tenda. 
CE8.4 En un supòsit pràctic de recorregut amb pernoctació, realitzar les següents accions: 
‐  Seleccionar el lloc de pernoctació argumentant la seva elecció. 
‐  Condicionar l'espai dins dels límits de comportament en el medi natural. 
‐  Indicar els llocs de perill objectiu. 
‐  Identificar les diferents zones: menjar, neteja i cavalls. 
‐  Distribuir i orientar adequadament les tendes. 
‐  Establir un protocol de conducta de comportament en el medi natural. 
CE8.5 En un supòsit pràctic de recorregut amb pernoctació, emprant materials propis del bivac: 
‐  Seleccionar el lloc de pernoctació argumentant la seva elecció. 
‐  Condicionar l'espai dins dels límits de comportament en el medi natural. 
‐  Identificar el lloc de bivac per a la seva fàcil localització. 

 
C9: Interpretar la informació meteorològica per reconèixer el temps i la seva possible evolució. 

CE9.1 Descriure el comportament general de l'atmosfera des del punt de vista meteorològic. 
CE9.2 En un supòsit pràctic realitzar les següents activitats: 
‐  Identificar la informació aportada per un mapa meteorològic i la possible evolució del temps. 
‐  Localitzar les zones de baixes pressions. 
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‐  Identificar les zones de vents forts. 
‐  Indicar el gir de les borrasques i anticiclons. 
‐  Reconèixer els diferents fronts presents al mapa. 
CE9.3 Descriure  i  identificar a partir de  l'observació del medi els  signes naturals  indicadors de 
canvi meteorològic. 
CE9.4 Explicar la formació de situacions meteorològiques adverses o que puguin comportar perill 
per a l'activitat, descrivint els signes per detectar‐los o preveure'ls. 
CE9.5  Definir  el  fenomen  d'inversió  tèrmica,  situacions  típiques  en  les  que  es  produeix  i 
fenòmens meteorològics que produeix. 
CE9.6 Explicar la variació de la sensació tèrmica per l'efecte del vent i la humitat ambientals. 

 
Continguts: 
 
1.  Funcionament dels grups: interacció i comunicació. 
‐  Psicologia  i  sociologia  aplicada  a  les  relacions  amb  les  persones  i  grups  en  les  activitats 

físiques i esportives: 
•  Elements  personals:  personalitat,  motivació,  actituds,  emoció,  sensació  i  identificació  i 

generació d'actituds específiques. 
•  Característiques, estructura i organització de grups: 
•  Psicologia del grup. 
•  Individu i grup. Grup de pertinença. Grup de referència. 
•  Tècniques de dinamització de grups. 
•  Tècniques de recollida de dades. 
•  Tipus de lideratge. 
•  Procés per a la resolució de problemes. 
•  Mètodes més usuals per a la presa de decisions en grup, fases en la presa de decisions. 
•  Grups en el medi natural: 
•  Comportaments i relacions tipus. 
•  Cohesió en situacions de conflicte. 
•  Ingredients d'emoció, risc i aventura en les activitats en el medi natural. 
•  Identificació i generació d'actituds específiques. 
•  Aspectes a tenir en compte en la guia de grups: característiques de les 

persones usuàries (interessos, motivacions, nivell d'habilitat, condició física, 
limitacions  d'autonomia  personal),  les  condicions  del  medi,  el  programa,  la  seguretat, 
l'anticipació,  l'eficàcia  de  la  conducció,  els  recursos  disponibles,  tècniques  de  conducció 
eqüestre. 

•  Comunicació, tipus de llenguatge i elements de la comunicació. 
•  Elements de la comunicació: emissor, receptor, missatge, canal i tipus (auditiu, visual, tàctil). 
•  Etapes en la transmissió de la informació. 
•  Interferències, barreres i condicions de la comunicació. 
•  Tècniques de comunicació: models d'estils de comunicació. 
•  Tipus de llenguatge: oral, escrit, gestual, icònic, audiovisual. 
•  Utilització del llenguatge oral, escrit, icònic i audiovisual en la transmissió de missatges. 
•  Característiques dels interlocutors i de les interlocutores: comunicació assertiva. 
•  Comunicació amb les persones usuàries de les activitats. 
•  Habilitats socials: escolta activa, errors d'escolta, empatia, ajudar a pensar, objectius de  la 

comunicació,  compliment  de  normes,  advertiment  de  situacions  de  risc  i  resolució  de 
conflictes. 
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2.  Utilització d'aparells de comunicació per a itineraris: 
‐  Equips de comunicació: 
•      Radiotransmissors. 
•      Telefonia mòbil. 
‐  Funcionament bàsic dels radiotransmissors. 
•      Manteniment dels equips de comunicació: Preventiu. General 
•      Limitacions funcionals i legals. 
‐  Llenguatge radiofònic. 
•     Sistemes i codis. 
‐  Telefonia mòbil. 
•     Avantatges i desavantatges. 
 
3.  Determinació de la valoració esportiva del client o de la clienta: 
‐  Domini tècnic esportiu. 
•  Etapes en l'adquisició del domini tècnic: Errors en l'execució tècnica. Errors en l'aplicació de 

l'esforç. 
‐  Criteris de valoració. 
•  Instruments de recollida d'informació: Tests, qüestionaris i observació. Elaboració de proves 

de nivell. 
•  Interpretació de resultats. 
•  Fatiga: Detecció de símptomes. 
 
4.  Conducció de grups a cavall: 
‐  Noció de lideratge. 
•      Control de riscos. 
•      Preses de decisió. 
‐  Distribució, organització i control del grup en funció de l'activitat i de les persones usuàries. 
•     Informació inicial. 
•     Demostració tècnica. 
•     Transmissió de normes i procediments a seguir. 
•     Descripció de l'activitat. 
•     Adaptació i comprovació d'equips: criteris i freqüència. 
•     Instruccions durant l'activitat. 
•     Directrius dels agrupaments i ubicació de les i dels participants. 
•     Gestió de la durada de cada una de les activitats. 
•     Recapitulació final i comiat. 
‐  El tècnic o la tècnica durant l'activitat. 
•     Col∙locació i desplaçament. 
•     Altres actuacions del tècnic o de la tècnica. 
‐  Anàlisi de supòsits. 
‐  Avaluació de l'activitat: moment, aspectes a valorar, criteris i decisions a prendre. 
‐  Normatives i legislació de conducció a cavall: Urbana. Pel camp. 
 
5.  Realització de maniobres de socors i rescat: 
‐  Material de socors segons: 
•  Tipus d'activitat. 
•  Lloc de l'itinerari. 
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•  Tipus i nombre de persones usuàries. 
‐  Protocol d'actuació davant d'un accident. 
‐  Pla d'emergència i les seves aplicacions. 
 
6.  Predicció meteorològica per a les activitats fisicoesportives en el medi natural. 
‐  Conceptes generals. 
‐  Temperatura de l'aire. 
‐  Pressió atmosfèrica: 
•     Definició i variació. 
‐  Núvols: 
•     Definició i parts. 
•     Tipus segons la seva gènesi i gèneres. 
‐  Circulació general atmosfèrica. 
•     Ciclons. 
•     Anticiclons. 
‐  Anàlisi i predicció del temps. 
•     Predicció del temps per indicis naturals. 
‐  Riscos associats als fenòmens atmosfèrics i mesures preventives. 
•     Actuació en cas de tempestes, boira o vent. 
 
7.  Pernoctació en el medi natural. 
‐  Acampada: 
•     Criteris de selecció i adequació del lloc. 
•     Orientació de les tendes segons els vents dominants. 
‐  Tendes de campanya: 
•     Característiques i muntatge. 
•     Reforços de les tendes davant de situacions climatològiques adverses. 
‐  Bivac: 
•     Elements per realitzar un bivac: funda bivac, matalàs i doble sostre. 
•     Criteris de selecció i adaptació del lloc de bivac. 
•     Elements de fortuna per realitzar un bivac d'urgència. 
•     Marcatge de la posició de bivac. 
 
UNITAT FORMATIVA 2 
 
Denominació:  DESPLAÇAMENT,  ESTADA  I  SEGURETAT  EN  EL  MEDI  NATURAL  EN  ACTIVITATS 
EQÜESTRES 
 
Codi: UF1501 
 
Durada: 30 hores 
 
Referent  de  competència:  Aquesta  unitat  formativa  es  correspon  amb  la  RP1,  RP2  en  el  que  fa 
referència al coneixement i orientació en el medi natural i amb la RP4. 
 
 
 
 



 

 
  51 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

Capacitats i criteris d'avaluació 
        
C1: Analitzar  les característiques geogràfiques, geològiques,  socioeconòmiques  i biològiques d'una 
zona  determinada  i  elaborar  i  difondre  plans  d'actuació  relacionats  amb  la  protecció  i  educació 
ambiental. 

CE1.1 Descriure les característiques geològiques i paisatgístiques d'una zona determinada. 
CE1.2 Explicar  les característiques de  la flora  i fauna d'una zona determinada,  indicant els  llocs 
on es poden localitzar espècies vegetals i animals representatives de l'entorn. 
CE1.3 Explicar  les característiques dels mètodes que s'utilitzen per al condicionament de zones 
de pas i d'observació del medi. 
CE1.4 Confeccionar material informatiu per establir itineraris de naturalesa o senders ecològics, 
elaborant croquis de recorreguts i fitxes descriptives sobre zones d'interès. 
CE1.5 Descriure aspectes socials  i econòmics d'una zona determinada  i  la  influència del sector 
turístic  en  el  desenvolupament  rural  identificant  les manifestacions  culturals  autòctones  i  els 
productes artesanals i d'alimentació de la zona, relacionant‐los amb l'eco/agroturisme. 
CE1.6 En un supòsit pràctic en el qual es presenta un itinerari eqüestre: 
‐  Determinar les zones d'interès. 
‐  Elaborar la informació (cultural, botànica, paisatgística, biològica i geològica) a tractar a cada 
zona d'interès. 
CE1.7 Analitzar  les condicions de pràctica de diferents activitats no  legislades  i el  seu  impacte 
mediambiental. 
CE1.8 Proposar accions personals  i col∙lectives per sensibilitzar en el  respecte a  la naturalesa  i 
minimitzar l'impacte mediambiental. 
CE1.9 En un supòsit pràctic d'activitat on s'estableixin les característiques del grup, el recorregut 
i el medi, realitzar les següents accions: 

‐  Identificar els possibles  riscos de  l'activitat envers el medi ambient  i proposar  les mesures per 
evitar‐los. 

‐  Elaborar  les  pautes  de  comportament  a  seguir  per  les  persones  usuàries,  en  relació  amb  el 
respecte al medi ambient. 

‐  Relacionar  els  mitjans  materials  necessaris  per  al  compliment  d'aquestes  pautes  de 
comportament. 

‐  Confeccionar els materials informatius sobre les normes de cura i protecció de l'entorn. 
 
C2: Elaborar itineraris eqüestres adaptats a les característiques de les persones usuàries. 

CE2.1 Calcular desnivells i distàncies longitudinals a partir de mapes de diferents escales. 
CE2.2 Identificar sobre un mapa les característiques del recorregut. 
CE2.3 Comparar diferents mapes i interpretar la seva simbologia. 
CE2.4  Identificar  i  descriure,  sobre  un  croquis,  els  elements  de  dificultat  i  perillositat  d'un 
recorregut eqüestre. 
CE2.5 Realitzar una  taula  on  es  relacionin  els  elements de dificultat  i perillositat del  tram de 
recorregut amb el nivell de domini tècnic per superar‐los amb seguretat. 
CE2.6 En un supòsit pràctic on s'estableixen les conclusions de l'anàlisi ‐ diagnòstic de la realitat, 
així com la informació sobre les característiques de la zona, elaborar el recorregut establint els: 
‐  Mitjans per al desenvolupament del recorregut. 
‐  Inici, traçat i acabament del recorregut. 
‐  Durada estimada del recorregut. 
‐  Punts de descans. 
‐  Itineraris alternatius. 
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‐  Activitats per realitzar durant el recorregut. 
‐  Indicadors i instruments d'avaluació a utilitzar, així com el moment de la seva utilització. 
CE2.7 En un supòsit pràctic on s'estableixen  les característiques de  les persones usuàries  i dels 
mitjans disponibles, determinar una zona de recorregut real i elaborar el trajecte del recorregut 
indicant, entre d'altres: 
‐  El començament i el final dels trams amb dificultat. 
‐  El començament i final dels trams amb perills objectius. 
‐  Els possibles itineraris alternatius per superar el tram amb seguretat. 
‐  Les possibles zones de reunió del grup. 
‐  Els plans alternatius davant de possibles contingències durant el recorregut. 
‐  Els punts de possible pernoctació. 
‐  Els punts de no retorn. 
‐  Les zones de cobertura amb els aparells de comunicació del guia. 
‐  Els  punts  de  referència més  significatius  per  a  l'orientació,  les  cotes  d’altura  per  on  es 
desenvoluparà el trajecte i trams alternatius. 
‐  Els punts d'avituallament. 
 

C3:  Utilitzar els  instruments, mapes  i  indicis naturals per orientar‐se en tot tipus de condicions 
ambientals  i  reconèixer  en  l'entorn  natural  els  accidents  geològics  i  ecosistemes  que  puguin  ser 
d'interès. 

CE3.1  Identificar  la  flora  i  fauna  tipus  d'un  ecosistema  determinat  i  descriure  les  seves 
possibilitats de trànsit i perills. 
CE3.2 En un  supòsit pràctic,  identificar on  i com proveir‐se d'aigua per al consum humà  i dels 
cavalls. 
CE3.3 En un supòsit pràctic d'orientació, realitzar les següents accions emprant exclusivament el 
mapa topogràfic: 
‐  Orientar adequadament el mapa prenent com a referència el terreny natural circumdant. 
‐  Identificar sobre el mapa els elements naturals més característics. 
‐  Reconèixer els colls més visibles. 
‐  Calcular distàncies i temps en un recorregut donat. 
CE3.4  Descriure  els  elements  i  el  funcionament  d'una  brúixola  amb  limbe mòbil,  enumerant 
aquells materials i elements que alteren el seu funcionament. 
CE3.5 Descriure el funcionament i aplicació de diferents instruments auxiliars d'orientació (GPS, 
altímetre, d'altres). 
CE3.6  En  un  supòsit  pràctic  d'un  recorregut  jalonat  amb  balises  estàndard  d'activitats 
d'orientació, utilitzant el mapa, brúixola, GPS i altímetre, durant el recorregut: 
‐  Calcular prèviament rumbs i «azimuts». 
‐  Identificar  els  accidents  geològics  i  estructures  construïdes  per  l'home  que  apareixen 
representades al mapa. 
‐  Ubicar  sobre  el mapa  i  localitzar  sobre  el  terreny  els punts  crítics  abalisats que permetin 
confirmar que s'està en el recorregut establert. 
‐  Calcular les coordenades de punts de referència del recorregut per introduir‐los en el GPS. 
‐  Recuperar el recorregut realitzat des del GPS. 

 
Continguts 
 
1.  Estudi de l'entorn natural per al disseny d'itineraris eqüestres: 
‐  Geografia, clima, flora i fauna de diferents zones. 
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‐  Zones d'interès d'àmbit comarcal i regional. 
‐  El medi de muntanya i la seva caracterització ecològica. 
‐  Turisme en el medi natural: turisme esportiu, ecoturisme, agroturisme i turisme rural. 
‐  Aspectes antropològics i socioculturals autòctons de diferents zones. 
‐  Impacte mediambiental de les pràctiques esportives de conducció per itineraris eqüestres: 
•  Activitats no legislades i el seu impacte mediambiental. 
•  Accions personals i col∙lectives per minimitzar l'impacte mediambiental. 
‐  Educació ambiental: 
•  Objectius,  activitats,  recursos  per  a  l'educació  ambiental,  foment  d'actituds  cap  al medi 

ambient i metodologia de l'educació ambiental. 
 
2.  Reconeixement del medi natural en la realització d'itineraris: 
‐  Geomorfologia dels sistemes muntanyosos: tipus de vall. 
‐  Tipus d'ecosistemes: 
•  Identificació de la vegetació, possibles usos i perills. 
‐  Tècniques d'observació directa d'espècies vegetals i animals. 
‐  Procediments per a l'obtenció d'aigua i aliments. 
 
3.  Aplicació de les bases generals de cartografia i orientació: 
‐  Maneig de mapes: 
•    Càlculs de desnivells i distàncies i temps d'un recorregut. 
•    Característiques del recorregut: 
°        Idoneïtat de dit recorregut per al desplaçament d'animals equins amb muntura. 
°        Inici. 
°        Durada i acabament. 
°        Zones de reunió del grup. 
°        Punts de descans 
°        Mitjans necessaris i activitats per realitzar durant el seu desenvolupament. 
°        Itineraris alternatius. 
•  Avaluació de l'itinerari: instruments i criteris. 
•  Interpretació de la simbologia. 
•  Valoració tècnica de l'itinerari eqüestre ‐ trams amb dificultat i amb perills: 
°    Zones crítiques per al pas d'animals equins, fins i tot sense muntura. 
°    Elements amb seguretat de trams amb dificultat i perillositat. 
°    Itineraris alternatius per superar trams perillosos. 
°    Plans alternatius davant de possibles contingències durant el recorregut. 
°    Punts  de  no  retorn.  Possibles  zones  de  reunió  del  grup,  llocs  de  pernoctació,  punts        

d'avituallament i zones de cobertura per als aparells de comunicació. 
- Maneig de plànols: 

•    Tipus i interpretació de diferents tipus de plànols. 
•     Punts de referència significatius per a l'orientació. 
•     Utilització d'instruments. 
•     Càlculs bàsics de distàncies i altures. 
 
4.  Orientació mitjançant instruments: 
‐  Orientació aplicada al disseny d'itineraris: 
•     Mitjans  i instruments, orientació amb mapa i brúixola. 
•     Mitjans naturals, orientació per indicis. 
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•     Elements naturals per a l'orientació: vegetació. 
‐  La brúixola: 
•     Característiques, funcionament, tipus i limitacions. 
•     Influència de la latitud i longitud, declinació i inclinació. 
•     Materials i elements que alteren el funcionament de la brúixola. 
•     Navegació terrestre utilitzant la brúixola i el mapa. 
‐  El GPS: 
•     Característiques, funcionament, tipus i limitacions. 
•     Inicialització en el GPS. 
•     Coordenades per al GPS: presa i introducció de dades en el GPS. 
‐  Aparells  complementaris  que  ajudin  a  l'orientació:  altímetre,  podòmetre,  inclinòmetre  i 

curvímetre. 
‐  Tècniques d'orientació: orientació somera i precisa. 
‐  Tècniques d'orientació amb visibilitat reduïda: error voluntari, seguint  la corba de nivell, el 

rumb invers. 
 
UNITAT FORMATIVA 3 
 
Denominació: ACTIVITATS RECREATIVES COMPLEMENTÀRIES PER A LES ACTIVITATS EQÜESTRES I LA 
SEVA ADAPTACIÓ A PERSONES AMB LIMITACIONS DE LA SEVA AUTONOMIA PERSONAL 
 
Codi: UF1502 
 
Durada: 30 hores 
 
Referent de  competència: Aquesta unitat  formativa  es  correspon  amb  la RP1  en  allò  referit  a  la 
concreció de les activitats recreatives i la seva adaptació a persones amb limitació significativa de la 
seva autonomia personal i amb la RP5. 
 
Capacitats i criteris d'avaluació: 
 
C1:  Seleccionar  activitats  recreatives  com  a  complement  per  a  la  dinamització  d'activitats  de 
conducció eqüestre en el medi natural, adaptades a  les característiques dels  i de  les participants, 
l'entorn i els mitjans disponibles. 

CE1.1 Identificar i caracteritzar l'activitat recreativa valorant el seu paper en el desenvolupament 
i equilibri de la persona i de la societat contemporània. 
CE1.2 Tenir una predisposició positiva cap a la metodologia recreativa i participar en els jocs de 
forma desinhibida. 
CE1.3  En  un  supòsit  pràctic,  definir  les  característiques  que  han  de  complir  les  activitats 
recreatives que complementin un programa de conducció eqüestre en el medi natural. 
CE1.4  Buscar  en  diferents  fonts  d'informació  activitats  recreatives,  analitzar  les  seves 
característiques, identificar la seva aplicabilitat i classificar‐les. 
CE1.5 Vivenciar  diferents  tipus  de  jocs,  analitzar  les  seves  característiques,  identificar  la  seva 
aplicabilitat, classificar‐los i registrar‐los. 
CE1.6 Seleccionar i adaptar jocs per a una determinada edat i objectiu. 
CE1.7  En  un  supòsit  pràctic  en  el  que  es  determinin  unes  condicions  i  objectius  concrets, 
seleccionar, temporalitzar i seqüenciar les activitats recreatives per a una activitat de conducció 
eqüestre. 
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C2: Dinamitzar diferents tipus d’activitats recreatives i de sensibilització i reconeixement de l'entorn, 
aplicant  la metodologia  recreativa  i adequant‐se a diferents objectius,  característiques,  interessos 
i/o necessitats dels i de les participants i del medi on es desenvolupen. 

CE2.1  Identificar  la metodologia  pròpia  recreativa  i  justificar  el  seu  ús  en  diferents  supòsits 
d'animació d'activitats. 
CE2.2  En  un  supòsit  pràctic,  analitzar  i  adaptar  les  instal∙lacions,  mitjans  i  materials  a  les 
persones i objectius previstos, assegurant els paràmetres correctes d'ús. 
CE2.3 Dirigir a un grup de companyes i companys que simulen ser usuaris i usuàries en diferents 
jocs. 
CE2.4  Explicar  el  desenvolupament  i  les  normes  de  joc,  donant  informació  suficient,  clara, 
motivadora, seqüenciada i ordenada, fent incidència en els aspectes més importants: 
‐  Realitzar les demostracions necessàries. 
‐  Adaptar el joc als i a les participants. 
‐  Detectar i solucionar incidències en el desenvolupament del joc. 
‐  Estimular la participació. 
CE2.5 Explicar el procés en  l'ensenyament  i/o animació de  les activitats  justificant  les decisions 
adoptades per dinamitzar les relacions del grup i assolir els objectius. 
CE2.6 Participar en les activitats de forma desinhibida. 
CE2.7 Analitzar la intervenció d'una companya o company en la direcció de jocs, detectant errors 
i fent propostes per a la seva solució. 
 

C3:   Identificar  les  característiques  de  les  persones  amb  limitacions  de  la  seva  autonomia 
personal  i  les  adaptacions  espacials  necessàries  respecte  a  l'activitat  de  conducció  per  itineraris 
eqüestres. 

CE3.1 Descriure  les característiques més  rellevants de  les persones amb  limitacions de  la  seva 
autonomia personal. 
CE3.2 Indicar les especificitats de l'adaptació a l'esforç, escalfament i recuperació de les persones 
amb algun tipus de limitació de la seva autonomia personal, així com les contraindicacions per a 
la realització d'itineraris eqüestres. 
CE3.3 Descriure  les pautes òptimes que permetin mantenir un tracte eficaç amb persones amb 
limitacions de  la  seva autonomia personal durant  la  realització de  l'activitat de  conducció per 
itineraris eqüestres. 
CE3.4  Davant  un  supòsit  pràctic  on  es  defineixin  adequadament  les  característiques  d'una 
persona amb limitació de la seva autonomia personal: 

‐  Valorar  les  seves  possibilitats  de moviment,  autònom  o  assistit,  per  a  la  pràctica  esportiva 
eqüestre. 
‐  Indicar les cures específiques necessàries. 
‐  Indicar  riscos  potencials  i  la manera  de  resoldre  les  diferents  emergències  que  es  poden 
presentar. 
CE3.5 En un presumpte escenari de pràctica degudament caracteritzat, elaborar un  informe on 
es  descriguin  les  adaptacions  requerides  perquè  les  persones  amb  limitacions  de  la  seva 
autonomia personal assoleixin els objectius previstos. 
CE3.6 Davant d’una  activitat de  conducció  eqüestre  prèviament  planificada, modificar  aquells 
aspectes  (recorregut  i  activitats)  perquè  els  i  les  participants  amb  limitacions  de  la  seva 
autonomia personal puguin realitzar‐la. 
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CE3.7 En un  supòsit en el que es defineixin  les  característiques d'un grup amb persones amb 
limitacions  de  la  seva  autonomia  personal,  proposar  i  realitzar  les  adaptacions  necessàries  al 
material i instal∙lacions. 
 

Continguts 
 
1.  Preparació  de  les  activitats  recreatives  per  a  l’esbargiment  de  les  persones  usuàries  en 

activitats de conducció eqüestre: 
‐  Recreació: importància per a la persona. 
‐  Activitats recreatives i jocs: Concepte, funcions i teories generals. 
‐  Característiques, aplicabilitat i classificació. 
‐  Tipus d'activitats recreatives: 
•  Objectius. 
•  Característiques. 
•  Metodologia. 
‐  Selecció de jocs per a determinades edats i objectius. 
‐  Selecció, temporalització i seqüenciació d'activitats recreatives. 
‐  Participació de forma desinhibida. 
‐  Registre de jocs. Elaboració de fitxes de jocs. 
‐  Programació de sessions recreatives. 
‐  Vetllades. Recursos d'intervenció. 
 
2.  Dinamització d'activitats recreatives: 
‐  Intervenció del o de la guia com a animador. 
‐  Direcció  de  les  activitats:  explicació,  demostració,  organització  de  participants,  espais  i 

material. 
‐  Intervenció  en  la  realització  de  l'activitat:  reforços,  coneixement  de  resultats,  solució 

d'incidències i avaluació de l'activitat. 
‐  Acabament de l'activitat. 
‐  Tècniques d'observació, anàlisi i valoració de la direcció d'activitats. 
 
3.  Reconeixement de les característiques de les persones usuàries amb limitacions de la seva 

autonomia personal: 
‐  Possibilitat de moviment per a la pràctica esportiva eqüestre. 
‐  Cures específiques. 
‐  Riscos potencials. 
‐  Naturalitat en el tracte amb les persones amb limitacions en la seva autonomia personal: 
•     Pautes per a l'optimització de les relacions interpersonals. 
•     Aspectes bàsics de les característiques psicoafectives d'aquestes persones. 
•     Ajuts requerits per aquestes persones cap a l'autonomia. 
•     Adaptació de consignes i explicacions. 
 
4.  Adaptació d'activitats a les persones amb limitació de la seva autonomia personal: 
‐  Valoració de l'autonomia i limitacions. 
‐  Adaptació  a  l'esforç,  escalfament  i  recuperació  de  persones  amb  limitació  de  la  seva 

autonomia personal. 
‐  Contraindicacions de la pràctica d'activitats per itineraris eqüestres. 
‐  Beneficis físics, psíquics i socials d'activitats per itineraris eqüestres 



 

 
  57 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

‐  Adaptació  per  a  la  pràctica  de  les  activitats  de  conducció  per  itineraris  eqüestres  en         
equipaments, materials i ajudes tècniques. 

‐  Transferències  relatives  a  mobilitat  i  transport  de  persones  amb  limitació  de  la  seva   
autonomia personal en el medi natural. 

 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Unitats formatives 
Nombre total en hores de les unitats 

formatives 
Nombre d’hores màximes susceptibles 

de formació a distància 
 

Unitat formativa 1‐UF0836 
Unitat formativa 2‐UF1501 
Unitat formativa 3‐UF1502 

 
 

80 
30 
30 

20 
10 
10 

 
Seqüència: 
 
Per accedir a la unitat formativa 1 s'ha d'haver superat la unitat formativa 2. 
Per accedir a la unitat formativa 3 s'han d'haver superat les unitats formatives 1 i 2. 
 
Criteris d'accés per a l’alumnat: 
 
Seran  els  establerts  a  l'article  4  del Reial  decret  que  regula  el  certificat  de  professionalitat  de  la 
família professional al qual acompanya aquest annex. 
 
MÒDUL FORMATIU 5 
 
Denominació: PRIMERS AUXILIS 
 
Codi: MF0272_2 
 
Nivell de qualificació professional: 2 
 
Associat a la unitat de competència: 
 
UC0272_2 Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació d'emergència. 
 
Durada: 40 hores 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1: Identificar les característiques de l’assistència com a primer intervinent. 

CE1.1 Definir els conceptes d'urgència, emergència i catàstrofe. 
CE1.2 Explicar el concepte de sistema integral d'urgències i emergències i descriure l'organització 
dels sistemes d'emergència. 
CE1.3 Manejar la terminologia medicosanitària elemental. 
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CE1.4  En  un  supòsit  pràctic  degudament  caracteritzat,  aplicar  les  tècniques  d'autoprotecció 
davant possibles lesions derivades de la manipulació de persones accidentades. 
CE1.5  Descriure  el  contingut  mínim  d'una  farmaciola  d'urgències  i  les  indicacions  de  les 
substàncies i medicaments. 

 
C2:  Aplicar  tècniques  de  valoració  inicial  segons  el  protocol  establert  accedint  a  la  persona 
accidentada de forma oportuna i generant un entorn segur. 

CE2.1 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat, accedir a la persona accidentada: 
‐  Identificant i justificant la millor forma d'accés a la persona. 
‐  Identificant els possibles riscos. 
‐  Assegurant la zona segons el procediment oportú. 
‐  Efectuant les maniobres necessàries per accedir a l’accidentat o accidentada. 
CE2.2  En  un  supòsit  pràctic  degudament  caracteritzat,  seguir  les  pautes  d'actuació  segons 
protocol per a la valoració inicial d'un accidentat o accidentada. 
CE2.3 Identificar situacions de risc vital i definir les actuacions que comporten. 

 
C3: Aplicar tècniques de suport vital segons el protocol establert. 

CE3.1 Descriure els fonaments de la reanimació cardiopulmonar bàsica i instrumental. 
CE3.2 Descriure les tècniques bàsiques de desobstrucció de la via aèria. 
CE3.3  Aplicar  les  tècniques  bàsiques  i  instrumentals  de  reanimació  cardiopulmonar  sobre 
maniquins. 
CE3.4 Aplicar  les  tècniques bàsiques de  reanimació  cardiopulmonar  sobre maniquins utilitzant 
equip d'oxigenoteràpia i desfibril∙lador automàtic. 

 
C4:  Identificar els primers auxilis que s'han de deixar per a  les  lesions o patologies més freqüents  i 
aplicar les tècniques de primers auxilis segons els protocols establerts. 

CE4.1  Indicar  les  lesions, patologies o  traumatismes més  significatius  i els aspectes a  tenir en 
compte  per  a  la  seva  prevenció,  en  funció  del  medi  en  el  qual  es  desenvolupa  l'activitat 
precisant: 
‐  Les causes que el produeixen. 
‐  Els símptomes i signes. 
‐  Les pautes d'actuació. 
CE4.2 Discriminar els  casos  i/o  circumstàncies en els que no  s'ha d'intervenir directament per 
excés de risc o per ser específics d'altres professionals. 
CE4.3 Discriminar  les  tècniques que no ha d'aplicar el primer  intervinent de  forma autònoma, 
per excés de risc o per ser específiques d'altres professionals. 
CE4.4  En  diferents  situacions  d'accidents  simulats  on  es  presentin  diferents  tipus  de  lesions, 
determinar: 
‐  Les prioritats d'actuació en funció de la gravetat i el tipus de lesions. 
‐  Les tècniques de primers auxilis que s'han d'aplicar. 
 

C5: Aplicar mètodes de mobilització  i  immobilització que permetin  l'evacuació de  l'accidentada o 
accidentat si fos necessari. 

CE5.1 Explicar i aplicar els mètodes bàsics per efectuar el rescat d'un accidentat o accidentada. 
CE5.2 Explicar  i aplicar els mètodes d'immobilització aplicables quan  l'accidentada o accidentat 
ha de ser traslladat. 
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CE5.3  En  un  supòsit  pràctic  degudament  caracteritzat  de mobilització  i  immobilització  d’una 
accidentada  o  accidentat  elegir  el  mètode  més  adequat,  donades  les  possibles  lesions  de 
l'accidentada o accidentat i/o les circumstàncies dels accidents. 
CE5.4  En  un  supòsit  pràctic  degudament  caracteritzat,  explicar  i  aplicar  a  l'accidentat  o 
accidentada les mesures posturals més adequades. 
CE5.5  Explicar  i  aplicar  les  repercussions  que  un  trasllat  inadequat  pot  tenir  en  la  persona 
accidentada. 
CE5.6  Confeccionar  lliteres  i  sistemes  per  a  la  immobilització  i  transport  de  malalts  i/o 
accidentats utilitzant materials convencionals i inespecífics o mitjans de fortuna. 

 
C6: Aplicar tècniques de suport psicològic a l'accidentada o accidentat i a familiars. 

CE6.1 Explicar els principis bàsics de la comunicació amb la persona accidentada. 
CE6.2 Explicar els mecanismes de defensa de la personalitat i la seva aplicació pràctica. 
CE6.3 Enumerar els diferents elements de la comunicació. 
CE6.4 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat d'una situació que dificulta la comunicació 
i  on  es  presta  assistència  a  una  persona  accidentada,  aplicar  tècniques  facilitadores  de  la 
comunicació interpersonal. 
 

C7: Aplicar tècniques d'autocontrol davant de situacions d'estrès. 
CE7.1  Enumerar  els  factors  que  predisposen  a  l’ansietat  en  les  situacions  d'accident  o 
emergència. 
CE7.2 En un supòsit pràctic degudament caracteritzat on s'especifiquen diferents situacions de 
tensió ambiental, especificar les tècniques a emprar per: 
‐  Controlar una situació de dol. 
‐  Controlar situacions d'ansietat i angoixa. 
‐  Controlar situacions d'agressivitat. 
CE7.3  Davant  un  supòsit  d'aplicació  de  primers  auxilis  no  reeixit  (mort  de  la  persona 
accidentada), descriure les possibles manifestacions d'estrès de la persona que socorre i indicar 
les accions per superar psicològicament el fracàs. 

 
Continguts 
 
1.  Fonaments de primers auxilis: 
‐  Conceptes: 
•     Definicions d'accident, urgència i emergència. 
•     Definició de primers auxilis. 
‐  Objectius i límits dels primers auxilis. 
‐  Aspectes eticolegals en el primer intervinent: 
•     Perfil, competències i actituds. 
•     Ètica professional i codi deontològic. 
•     Marc legal i responsabilitat: normes civils, normes penals. 
‐  Actuació del primer intervinent: 
•     Riscos en la intervenció. 
•     Seguretat i protecció durant la intervenció. 
•     Prevenció de contagis i malalties. 
‐  Anatomia i fisiologia bàsiques per a primers auxilis: 
•     Conceptes bàsics d'anatomia i fisiologia. 



 

 
  60 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

•     Sistemes:  respiratori,  cardiocirculatori,  neurològic,  digestiu,  genitourinari,  endocrí, 
tegumentari i osteomuscular. 

•     Signes i símptomes. 
•     Terminologia bàsica medicosanitària. 
‐Tècniques de suport psicològic en primers auxilis: 
•  Principis de psicologia general. 
•  Principis  de  la  comunicació:  canals  i  tipus  de  comunicació,  comunicació  entre  primers 
intervinents, assistent‐persona accidentada i assistent‐família. 
•  Mecanismes de defensa de la personalitat. 
•  Habilitats  socials  en  situacions  de  crisi:  escolta  activa,  resposta  funcional,  comunicació 
operativa. 
•  Perfil psicològic de la víctima. 
•  Suport psicològic davant de situacions d'emergència: crisi, dol, tensió, agressivitat, ansietat. 
•  Tècniques d'autocontrol davant de situacions d'estrès: 
•  Mecanismes de defensa. 
•  Mesures, tècniques  i estratègies d'autocontrol emocional per superar situacions d'ansietat, 
agressivitat, angoixa, dol i estrès. 
•  Afrontament i autocura. 
 
2.  RCP bàsica i obstrucció de la via aèria per cos estrany: 
‐  La cadena de supervivència: 
•     Activació precoç de l'emergència. 
•     RCP bàsica precoç. 
•     Desfibril∙lació precoç. 
•     Cures avançades precoces. 
‐  RCP bàsica: 
•     Comprovació del nivell de consciència. 
•     Obertura de la via aèria. 
•     Avís al 112. 
•     Inici i continuïtat en la RCP bàsica: massatge cardíac, ventilacions. 
•     Utilització del desfibril∙lador extern automàtic. 
•     Posició lateral de seguretat. 
‐  RCP bàsica en casos especials: 
•     Embarassades. 
•     Lactants. 
•     Nens. 

Obstrucció de via aèria: 
•     Víctima conscient. 
•     Víctima inconscient. 
‐  Aplicació d'oxigen. 
 
3.  Tècniques i maniobres de la primera assistència a la persona accidentada: 
‐El o la pacient traumàtic: 
•  Valoració primària. 
•  Valoració secundària. 
•  Valoració del pacient traumàtic. 
•  Traumatismes toracicoabdominals. 
•  Traumatismes cranioencefàlics. 
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•  Traumatismes de la columna vertebral. 
•  Recursos materials per realitzar immobilitzacions. 
•  Immobilitzacions. 
•  Trasllats. 
‐Traumatismes en extremitats i parts toves: 
•  Traumatismes en extremitats: oberts, tancats. 
•  Traumatismes en parts toves: contusions, ferides. 
‐Trastorns circulatoris: 
•  Síncope. 
•  Hemorràgies. 
•  Xoc. 
‐Lesions produïdes per calor o fred: 
•  Lesions produïdes per calor: insolació, esgotament per calor, cop de calor, cremades. 
•  Lesions produïdes per fred: hipotèrmia, congelacions. 
‐Picadures: 
•  Picadures per serps. 
•  Picadures per peixos. 
•  Picadures per insectes. 
•  Picadures o mossegades d'altres animals. 
‐Urgències mèdiques: 
•  Generals. 
•  Específiques: dificultat respiratòria, dolor toràcic, alteració de l'estat mental, abdomen agut, 
intoxicacions (per inhalació, per absorció, per ingestió i per injecció), conductuals. 
‐Intervenció prehospitalària en ofegaments i persones lesionades medul∙lars en el medi aquàtic: 
•  Davant d'ofegaments de grau 1. 
•  Davant d'ofegaments de grau 2. 
•  Davant d'ofegaments de grau 3. 
•  Davant d'ofegaments de grau 4. 
•  Davant d'ofegaments de grau 5. 
•  Davant de possibles lesionades i lesionats medul∙lars. 
‐La farmaciola de primers auxilis i la infermeria: 
•  Conservació i bon ús de la farmaciola. 
•  Continguts de la farmaciola. 
•  Infermeria: característiques, recursos materials en instrumental i fàrmacs bàsics. 
 
4.  Assistència a víctimes amb necessitats especials, emergències col∙lectives i catàstrofes: 
‐  Víctimes amb necessitats especials: 
•  Nens. 
•  Persones grans. 
•  Persones en situació de discapacitat: física, intel∙lectual, sensorial, pluridiscapacitat. 
‐Sistemes d'emergència: 
•  Sistemes integrals d'urgències. 
•  Protecció civil. 
•  Coordinació en les emergències. 
‐Accidents de tràfic: 
•  Ordre d'actuació. 
•  Classificació de persones ferides en l'accident. 
•  Recursos relacionats amb la seguretat de la circulació. 
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‐Emergències col∙lectives i catàstrofes: 
•  Mètodes de «triatge». 
 
Orientacions metodològiques 
 
Formació a distància: 
 

Mòdul formatiu 
Durada total en hores de les unitats 

formatives 
Nombre d’hores màximes susceptibles 

de formació a distància 
Mòdul formatiu – MF0272_2  40  10 

 
 
 
Criteris d'accés per a l’alumnat: 
 
Seran  els  establerts  a  l'article  4  del Reial  decret  que  regula  el  certificat  de  professionalitat  de  la 
família professional al qual acompanya aquest annex. 
 
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE GUIA PER  ITINERARIS EQÜESTRES EN 
EL MEDI NATURAL 
 
Codi: MP0172 
 
Durada: 80 hores 
   
 
Capacitats i criteris d'avaluació 
 
C1:  Col∙laborar  en  l'obtenció,  anàlisi,  tractament,  processament  i  arxivament  de  la  informació 
necessària per a la realització d'activitats de conducció eqüestre. 

CE1.1 Aconseguir  la  informació necessària per definir una oferta d'organització d'itineraris, així 
com els criteris i procediments per a la seva elaboració. 
CE1.2 Utilitzar els paràmetres de valoració de la qualitat del servei deixat en el desenvolupament 
d'activitats, així com les diferents tècniques de recollida d'informació. 
CE1.3 A  partir  de  dades  relatives  a  paràmetres  que  subministren  informació  d'un  determinat 
entorn: 
‐  Seleccionar la informació necessària per a l'elaboració del projecte d'activitat. 
‐  Interpretar les dades aportades establint conclusions relatives al projecte d'activitat. 
CE1.4 Recopilar la informació prèvia necessària per a l'elaboració del recorregut relativa a: 
‐  normativa i reglamentació. 
‐  mapes. 
‐  informació meteorològica. 
‐  informació sobre la dificultat i/o perillositat del recorregut. 
‐  informació  sobre  les  característiques  del  grup  (experiències  prèvies,  interessos  i 
expectatives). 
‐  informació sobre llocs de socors i emergència. 
CE1.5 Davant de situacions de tractament d'informació (text i imatges), triar el procediment més 
adequat per a l'elaboració d'un informe. 
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CE1.6 Aplicar els procediments d’arxivament de  la  informació que  facilitin  la seva  localització  i 
posterior  utilització  i  les  normes  de  confidencialitat  que  s'han  de  complir  amb  la  informació 
emmagatzemada. 
CE1.7 Davant informació de diferents fonts: 
‐  realitzar el tractament de les imatges per a la seva utilització informàtica. 
‐  processar els textos elaborats. 
‐  dissenyar un document que combini la diferent informació tractada. 
‐  ordenar i arxivar la informació i el document elaborat per a la seva posterior utilització. 
 

C2: Cooperar en  l'elaboració d'itineraris eqüestres adaptats a  les  característiques de  les persones 
usuàries. 

CE2.1 Calcular desnivells i distàncies longitudinals a partir de mapes de diferents escales. 
CE2.2 Executar sobre un mapa les característiques del recorregut. 
CE2.3Comparar diferents mapes i interpretar la seva simbologia. 
CE2.4  Localitzar,  sobre  un  croquis,  els  elements  de  dificultat  i  perillositat  d'un  recorregut 
eqüestre. 
CE2.5 Realitzar una  taula  on  es  relacionin  els  elements de dificultat  i perillositat del  tram de 
recorregut amb el nivell de domini tècnic per superar‐los amb seguretat. 

 
C3: Col∙laborar en  l'avaluació  i  identificació de  les  condicions  físiques, de  caràcter  i  aptituds d'un 
cavall per preveure el comportament de l'animal durant la munta. 

CE3.1 Verificar les anomalies físiques importants que impedeixen la munta d'un cavall. 
CE3.2 Verificar les pautes de comportament d'un cavall al seu box durant la col∙locació de l'equip 
de munta, que defineixen les particularitats del caràcter de l’animal. 
CE3.3 Discriminar els factors que determinen l'estat fisicoanímic d'un cavall en moviment. 
CE3.4  Reconèixer  els  factors  que  delaten  una  incorrecta  acceptació  i  adaptació  del  cavall  a 
l'equip de munta. 
CE3.5 Aplicar les normes de prevenció de riscos laborals i de benestar animal relacionades amb 
l'examen de les condicions físiques, de caràcter i aptituds d'un cavall per a la seva munta. 
CE3.6 En un cas pràctic on s'avaluen les condicions físiques, caràcter i aptituds d'un cavall per a la 
seva munta: 
‐  Apropar‐se i examinar l'actitud del cavall davant de la nostra presència al seu box. 
‐  Avaluar la resposta del cavall durant la col∙locació de l'equip de munta. 
‐  Avaluar la resposta del cavall durant el seu maneig. 
‐  Moure amb  la mà un cavall al qual se  li ha col∙locat  l'equip de munta, valorant el seu estat 
fisicoanímic i l'acceptació i adaptació de l'animal a dit equip. 
‐  Omplir  una  fitxa  de  control  amb  les  dades  rellevants  de  la  condició  física,  de  caràcter  i 
aptituds  del  cavall  per  a  la  seva munta,  després  de  la  seva  observació  durant  la  col∙locació  i 
adaptació dels equips de muntar. 

 
C4: Muntar un cavall desplaçant‐se als diferents aires amb correcció i aplicant les tècniques en cada 
cas. 

CE4.1 Controlar el cavall portant‐lo agafat pel ronsal. 
CE4.2 Pujar i baixar d'un cavall amb destresa i eficàcia. 
CE4.3 Muntar als  tres aires adoptant una posició correcta a  la  sella  i aplicant amb  facilitat els 
ajuts. 
CE4.4 Realitzar amb naturalitat les transicions entre els diferents aires (pas, trot i galop). 
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CE4.5  Superar barreres, portes,  tanques,  rases  i qualsevol  altre  tipus de dificultat  similar que 
s'interposi en el camí, muntats a cavall o a peu, duent el cavall en destra en el seu cas. 
CE4.6  Realitzar,  en  condicions  de  seguretat,  la munta  del  cavall,  sense  estreps,  demostrant 
domini tècnic suficient. 
CE4.7  Efectuar  el  salt  de  petits  obstacles  (de  fins  i  tot  0,80 m)  en  pista  i/o  en  el  camp,  en 
condicions de seguretat, demostrant tenir el suficient domini tècnic. 
CE4.8 Efectuar els canvis de sentit i ritme de la marxa a cavall, amb la precisió i ritme adequats. 
CE4.9 Respondre amb rapidesa a les desobediències i/o vicis del cavall. 
CE4.10  Detenir  el  cavall  utilitzant  els  ajuts  oportuns  al  lloc  i  moment  desitjats  amb 
independència de les circumstàncies que l'envoltin. 
CE4.11 Retirar i emmagatzemar l'equip de muntar amb criteris de seguretat. 
CE4.12  Realitzar  les  tasques  de munta,  tenint  en  compte  les  normes  de  prevenció  de  riscos 
laborals i benestar animal. 
 

C5:  Utilitzar  els  instruments, mapes  i  indicis  naturals  per  orientar‐se  en  tot  tipus  de  condicions 
ambientals de muntanya. 

CE5.1 Calcular distàncies i temps d'un recorregut donat sobre el mapa. 
CE5.2 Manejar una brúixola amb limbe mòbil. 
CE5.3  Calcular  la  declinació  segons  l'any,  tenint  en  compte  les  diferències  existents  entre 
declinació i inclinació a la brúixola i la influència de la latitud i longitud en elles. 
CE5.4 Enumerar materials i elements que alteren el bon funcionament de la brúixola. 
CE5.5 Emprar les tècniques d'orientació següents: 
‐  error voluntari. 
‐  seguir la corba de nivell. 
‐  rumb invers. 
CE5.6 Manejar un GPS. 
CE5.7 Realitzar la inicialització en el GPS. 
CE5.8  Efectuar  la  presa  de  coordenades  per  al  GPS  i  introduir  les  coordenades mostrant  la 
pantalla del recorregut. 
CE5.9 Manejar un  altímetre  tenint  en  compte  la  relació  existent  amb  l'altura  i  les  condicions 
climatològiques de baixes i altes pressions atmosfèriques. 

 
C6: Col∙laborar en  la guia del grup de persones usuàries en funció de  les seves característiques,  les 
condicions del medi, el programa establert i els recursos disponibles. 

CE6.1  Transmetre  la  informació  sobre  l'activitat  i  accions  tècniques  a  executar,  així  com  les 
normes  de  seguretat  que  ha  de  conèixer  un  grup  de  clientes  i  clients  abans  de  realitzar  un 
recorregut, adaptant la informació a les característiques de dit recorregut. 
CE6.2 Segons el tipus d'activitat, el cavall que s'utilitzi i la quantitat i característiques de les i dels 
participants, justificar en relació amb la seguretat, l'anticipació i l'eficàcia de la conducció: 
‐  La preparació dels cavalls. 
‐  La distribució dels i de les participants dins del grup. 
‐  La ubicació del o de la guia respecte al grup. 
‐  La freqüència de control del material durant l'activitat. 
‐  El tipus i codi de comunicació i les pautes de comportament en situacions de baixa visibilitat i 
difícil comunicació. 
‐  Caracteritzar els procediments i estratègies per conduir el grup. 
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CE6.3 Col∙laborar en la descripció i demostració de les tècniques per dirigir els cavalls de manera 
que se seleccioni  la  informació  i s'organitzi, s'utilitzi  la  terminologia específica  i  la demostració 
sigui l'adequada i reforci aquells aspectes en els quals es vol incidir. 
CE6.4 Durant un recorregut a cavall, realitzar les següents intervencions: 
‐  Regular el pas ordenat dels usuaris i usuàries. 
‐  Realitzar les maniobres de suport a les usuàries i usuaris menys destres. 
‐  Indicar les tècniques que s'han d'aplicar a les persones usuàries. 
‐  Assenyalar  el  lloc  on  es  reunirà  el  grup  i  el  comportament  que  hauran  de mantenir  els 
usuaris i usuàries un cop superada la dificultat. 
CE6.5  Col∙laborar  en  la  direcció  d'un  grup  d'usuaris  i  usuàries  realitzant  justificadament  les 
següents accions: 
‐  Recepció, relació i comiat de les persones usuàries. 
‐  Selecció, lliurament, recollida i supervisió d'adaptació d'equips i cavalls. 
‐  Informació de les normes de seguretat, comunicació amb el grup i comportament. 
‐  Direcció i dinamització del grup. 
‐  Respecte pels espais naturals. 
‐  Actuació en cas d'emergència. 
‐  Valoració de l'activitat i redacció d'informe. 
CE6.6 Col∙laborar en  l'adaptació de  l'itinerari a  les  característiques de  les  clientes  i els  clients, 
tenint en compte els seus interessos, motivacions, el seu nivell d'habilitat i la seva condició física. 
CE6.7  Realitzar  l'anàlisi  crítica  i  l'avaluació  de  cadascun  dels  supòsits  realitzats,  establint  la 
proposta de millora de forma justificada. 
CE6.8 En una activitat de conducció a cavall prèviament planificada, col∙laborar en la modificació 
d'aquells aspectes (recorregut i activitats) perquè les i els participants amb limitacions de la seva 
autonomia personal puguin realitzar‐la. 
CE6.9 En un supòsit pràctic en el qual es defineixin les característiques d'un grup amb persones 
amb  limitacions de  la  seva  autonomia personal,  col∙laborar en  la proposta  i  realització de  les 
adaptacions necessàries en equips, cavalls i instal∙lacions. 
CE6.10 Evidenciar els límits de risc assumibles en les activitats de conducció a cavall. 

 
C7: Realitzar el maneig general del bestiar equí, col∙laborant en  la seva alimentació per aconseguir 
que es mantingui en un perfecte estat de salut i disposició per a la seva utilització en activitats amb 
finalitats recreatives, de treball i/o esportives. 

CE7.1 Durant l'alimentació del bestiar equí: 
‐  Localitzar els diferents mètodes de distribució de  les racions  i els  llocs de subministrament 
de cadascuna d'elles. 
‐  Detectar aliments i complements utilitzats en l'alimentació del bestiar equí que es trobin en 
mal estat. 
‐  Evidenciar signes i símptomes que denoten alteració en aliments i complements utilitzats en 
l'alimentació del bestiar equí. 
‐  Diferenciar els tipus de racions dels diferents animals en funció del seu pes, edat, destinació, 
situació fisiològica i tipus de treball que realitzi. 
‐  Realitzar  el  subministrament  d'una  ració  alimentària  completa  i  adequada  a  animals  de 
diferent raça, sexe i edat. 
‐  Efectuar la lactància artificial a un poltre. 
CE7.2  Indicar  les  especificacions  recollides  en  la  norma  de  prevenció  de  riscos  laborals  i  de 
benestar animal relacionades amb l'alimentació del bestiar equí. 
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CE7.3 Aplicar  les cures que necessita aquest tipus de bestiar prèviament a  la seva utilització en 
activitats amb finalitats recreatives, de treball  i/o esportives. 
CE7.4 Reconèixer  les patologies més  freqüents que  impedeixen  la utilització d'aquests animals 
per a una activitat en concret. 
CE7.5 Realitzar  les  tasques de  condicionament  estètic del bestiar per  a  cadascuna d'aquestes 
activitats. 
CE7.6 Manejar els diferents tipus d'equips i materials que s'utilitzen amb aquest tipus de bestiar 
equí per a la realització d'activitats amb finalitats recreatives, de treball i/o esportives. 
CE7.7  Realitzar  la  preparació  del  bestiar  per  al  seu  ús  amb  finalitats  recreatives,  de  treball  i 
esportives: 
‐  Efectuar la neteja i revisió prèvia a un animal que s'emprarà en una activitat especificada. 
‐  Col∙locar i ajustar els materials i equips de treball oportuns als animals. 
‐  Condicionar estèticament l'animal d'acord amb l'activitat en la qual s'emprarà. 
‐  Deixar l'animal en perfecte estat per al seu descans després de la seva utilització. 

 
C8: Participar en  la  localització de símptomes de malaltia,  traumatismes  i  ferides objecte de cures 
d'urgència i aplicar els primers auxilis al bestiar equí davant d'aquestes eventualitats. 

CE8.1 Reconèixer en un cavall símptomes que evidenciïn traumatismes i/o malaltia. 
CE8.2 Aplicar el protocol d'actuació davant de  traumatismes  i/o  símptomes de malaltia en els 
animals que han de ser tractats d'urgència. 
CE8.3 Reconèixer ferides que, per la seva magnitud, hagin de ser tractades d'urgència. 
CE8.4 Reconèixer els diferents productes que s'empren per tractar traumatismes i/o ferides. 
CE8.5 Localitzar les formes d'aplicació dels productes utilitzats sobre traumatismes i/o ferides. 
CE8.6 Reconèixer les fitxes de control corresponents a cada tipus de tractament. 
CE8.7  Aplicar  les  especificacions  recollides  en  la  norma  de  prevenció  de  riscos  laborals  i  de 
benestar animal relacionades amb l'aplicació dels primers auxilis als animals. 
CE8.8 En situacions de primers auxilis: 
‐  Identificar  símptomes  que  evidencien  malaltia,  traumatismes  i  ferides  que  han  de  ser 
tractades d'urgència en un cavall. 
‐  Realitzar una cura d'urgències sobre un cavall ferit. 
‐  Administrar  els  tractaments  terapèutics  prescrits  pel  veterinari  o  la  veterinària  en  cas  de 
malaltia. 
‐  Completar les fitxes de control corresponents a l'aplicació dels primers auxilis a un cavall. 

 
C9:  Participar  en  la  selecció  d'activitats  recreatives  com  a  complement  per  a  la  dinamització 
d'activitats de conducció eqüestre en el medi natural, adaptades a  les característiques de  les  i dels 
participants, l'entorn i els mitjans disponibles. 

CE9.1 Caracteritzar l'activitat recreativa, valorant el seu paper en el desenvolupament i equilibri 
de la persona i de la societat contemporània. 
CE9.2  Buscar  en  diferents  fonts  d'informació  activitats  recreatives,  analitzar  les  seves 
característiques, identificar la seva aplicabilitat i classificar‐les. 
CE9.3 Experimentar diferents tipus de jocs, analitzar les seves característiques, identificar la seva 
aplicabilitat, classificar‐los i registrar‐los. 
CE9.4 Cooperar en la selecció i adaptació de jocs per a una determinada edat i objectiu. 

 
C10: Cooperar en  la  realització de  les maniobres de  socors  i  rescat quan no es pugui  rebre ajuda 
exterior professional ràpida en funció de les condicions del medi i els recursos disponibles.  

CE10.1 Cooperar en l’aplicació de protocols d’actuació davant accidents.  
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CE10.2 Cooperar en l’aplicació de plans d’emergència i les seves aplicacions. 
 
C11:  Identificar  els  primers  auxilis  necessaris  per  atendre  situacions  de  lesions  o  patologies més 
freqüentes i col∙laborar en l’aplicació d’aquests primers auxilis, conforme als protocols establerts.  

CE11.1  Davant  situacions  d’accident,  ajudar  a  aplicar  tècniques  de  valoració  inicial  segons  el 
protocol establert, accedint a l’accidentat o accidentada de forma oportuna i generant un entorn 
segur. 
CE11.2 Discriminar els casos  i/o circumstàncies en els que no s’ha d’intervenir directament, per 
excés de risc o per ser específics d’altres professionals. 
CE11.3  En  diferents  situacions  d’accidents  simulats/reals  on  es  presentin  diferents  tipus  de 
lesions o accidents, determinar: 
– Les prioritats d’actuació en funció de la gravetat i el tipus de lesions. 
– Les tècniques de primers auxilis que s’han d’aplicar.  
CE11.4 En diferents  situacions d’accidents en  les que  sigui necessari  immobilitzar  i evacuar  la 
persona accidentada: 
–  Determinar  el mètode  de mobilització  i  immobilització més  adient,  donades  les  possibles 
lesions de l’accidentada o accidentat i/o les circumstàncies dels accidents.  
–  Ajudar  a  aplicar mètodes  de mobilització  i  immobilització  que  permetin  l’evacuació  de  la 
persona accidentada amb seguretat i rapidesa.  
– Aplicar a la persona accidentada les mesures posturals més adequades. 
CE11.5  En  diferents  situacions  d’accidents,  observar  i  recolzar  l’aplicació  de  tècniques  de 
recolzament psicològic a la persona accidentada i als seus familiars. 
CE11.6  En  situacions  pràctiques  en  les  que  existeixi  tensió  ambiental,  posar  en  pràctica  les 
tècniques d’autocontrol, utilitzant‐les per a: 
– Controlar una situació de dol. 
– Controlar situacions d’ansietat i angoixa. 

 
C12: Participar en els processos de treball de l’empresa, seguint les normes i instruccions establertes 
en el centre de treball.  

CE12.1  Comportar‐se  responsablement  tant  en  les  relacions  humanes  com  en  els  treballs  a 
realitzar.  
CE12.2 Respectar els procediments i normes del centre de treball. 
CE12.3  Emprendre  amb  diligència  les  tasques  segons  les  instruccions  rebudes,  tractant  que 
s’adeqüin al ritme de treball de l’empresa. 
CE12.4 Integrar‐se en els processos de producció del centre de treball. 
CE12.5 Utilitzar els canals de comunicació establerts. 
CE12.6 Respectar en tot moment les mesures de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del 
medi ambient. 

 
Continguts 
 
1. Elaboració d'itineraris eqüestres adaptats a les característiques dels usuaris i usuàries i selecció 
d'activitats  recreatives  com  a  complement  per  a  la  dinamització  d'activitats  de  conducció 
eqüestre: 
‐ Elaboració d'un projecte de l'activitat. 
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‐ Disseny d'itineraris, gestió i organització de dits itineraris. 
‐ Recollida  i processament de  la  informació prèvia: normativa  i  reglamentació, mapes,  informació 
meteorològica, dificultat del recorregut, característiques del grup, llocs de socors i emergències. 
‐ Maneig  de  mapes:  càlcul  de  desnivells  i  distàncies,  identificació  de  les  característiques  d’allò 
recollit,  interpretació de  la  simbologia,  reconeixement dels elements de dificultat  i perillositat del 
recorregut. 
‐ Tractament d'imatges, textos, disseny de documents i ordenació de la informació. 
‐ Arxivament de la informació per facilitar la realització de les activitats. 
‐ Valoració de la qualitat del servei prestat segons tècniques apropiades. 
‐ Confecció d'un informe sobre l'activitat desenvolupada. 
‐ Càlcul de desnivells i distàncies longitudinals a partir de mapes de diferents escales. 
‐ Identificació en un mapa de les característiques del recorregut. 
‐ Comparació i interpretació de diferents mapes. 
‐ Localització  i registre de perills  i dificultats d'un recorregut eqüestre, relacionant els elements de 
dificultat  i perillositat del  tram de  recorregut  amb el nivell de domini  tècnic per  superar‐los  amb 
seguretat. 
‐ Identificació i caracterització de l'activitat recreativa valorant el seu paper en el desenvolupament i 
equilibri de la persona i de la societat contemporània. 
‐ Recerca en diferents fonts d'informació d'activitats recreatives, anàlisi de les seves característiques 
i identificació de la seva aplicabilitat. 
‐ Realització de diferents tipus de jocs. 
‐ Selecció i adaptació de jocs per a una determinada edat i objectiu. 
 
2. Reconeixement  de  les  condicions  físiques,  de  caràcter  i  aptituds  d'un  cavall  per  preveure  el 
comportament de l'animal durant la munta: 
‐ Identificació de les anomalies físiques rellevants que impedeixen la munta d'un cavall. 
‐ Aplicació de les pautes de comportament d'un cavall al seu box durant la col∙locació de l'equip de 
munta, que defineixen les particularitats del caràcter de l’animal. 
‐ Diferenciació dels factors que determinen l'estat fisicoanímic d'un cavall en moviment. 
‐ Reconeixement dels factors que delaten una  incorrecta acceptació  i adaptació del cavall a  l'equip 
de munta. 
‐ Senyalització de les normes de prevenció de riscos laborals i de benestar animal relacionades amb 
l'examen de les condicions físiques, de caràcter i aptituds d'un cavall per a la seva munta. 
 
3. Munta a cavall desplaçant‐se als diferents aires amb correcció  i aplicant  les tècniques en cada 
cas: 
‐ Control del cavall duent‐lo agafat pel ronsal. 
‐ Pujar i baixar d'un cavall amb destresa i eficàcia. 
‐ Muntar als tres aires adoptant una posició correcta a la sella i aplicant amb desimboltura els ajuts. 
‐ Realització amb naturalitat de les transicions entre els diferents aires (pas, trot i galop). 
‐  Superació  de  barreres,  portes,  tanques,  rases  i  qualsevol  altre  tipus  de  dificultat  similar  que 
s'interposi al camí, muntats a cavall o desmuntats, duent el cavall en destra, en el seu cas. 
‐ Realització, en condicions de seguretat, de la munta del cavall sense estreps, demostrant un domini 
tècnic suficient. 
‐ Execució del salt de petits obstacles  (de  fins a 0,80 m) en pista  i/o en el camp, en condicions de 
seguretat, demostrant posseir el suficient domini tècnic. 
‐ Execució dels canvis de sentit i ritme de la marxa a cavall, amb la precisió i ritme adequats. 
‐ Resposta ràpida a les desobediències i/o vicis del cavall. 
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‐ Detenció del cavall utilitzant els ajuts oportuns al lloc i moment desitjat, amb independència de les 
circumstàncies que l'envoltin. 
‐ Retirada i emmagatzematge de l'equip de muntar amb criteris de seguretat. 
‐ Realització de les tasques de munta, tenint en compte les normes de prevenció de riscos laborals i 
benestar animal. 
 
4. Conducció del grup de persones usuàries en funció de les seves característiques, les condicions 
del medi, el programa establert i els recursos disponibles: 
‐ Informació sobre l'activitat i accions tècniques a executar, així com les normes de seguretat que ha 
de  conèixer  un  grup  de  clients  abans  de  realitzar  un  recorregut,  adaptant  la  informació  a  les 
característiques de dit recorregut. 
‐  Segons  el  tipus  d'activitat,  el  cavall  que  s'utilitzi  i  la  quantitat  i  característiques  dels  i  de  les 
participants,  justificació  en  relació  amb  la  seguretat,  l'anticipació  i  l'eficàcia  de  la  conducció:  la 
preparació dels cavalls;  la distribució de  les  i dels participants dins del grup;  la ubicació del o de  la 
guia  respecte  al  grup;  la  freqüència  de  control  del material  durant  l'activitat;  el  tipus  i  codi  de 
comunicació  i  les pautes de comportament en situacions de baixa visibilitat  i difícil comunicació; el 
caràcter dels procediments i les estratègies per conduir el grup. 
‐ Demostració de  les  tècniques per dirigir  els  cavalls de manera que  se  seleccioni  la  informació  i 
s'organitzi,  s'utilitzi  la  terminologia  específica  i  la  demostració  sigui  l'adequada  i  reforci  aquells 
aspectes en els quals es vol incidir. 
‐  Intervenció  del  o  de  la  guia  durant  un  recorregut  a  cavall:  pauta  de  pas  dels  usuaris  i  de  les 
usuàries;  maniobres  de  suport  a  les  usuàries  i  els  usuaris  menys  destres,  tècniques  que  s'han 
d'aplicar  als  usuaris  i  usuàries;  senyalització  del  lloc  de  reunió  del  grup;  comportament  de  les 
persones usuàries una vegada superada la dificultat. Direcció del grup durant un recorregut a cavall: 
recepció,  relació  i  comiat  de  les  persones  usuàries;  selecció,  lliurament,  recollida  i  supervisió 
d'adaptació  d'equips  i  cavall;  informació  de  les  normes  de  seguretat,  comunicació  amb  el  grup  i 
comportament;  direcció  i  dinamització  del  grup;  respecte  pels  espais  naturals;  actuació  en  cas 
d'emergència; valoració de l'activitat i redacció d'informes. 
‐ En un supòsit pràctic amb un itinerari ja definit, adaptació de dit itinerari a les característiques dels 
clients i de les clientes, tenint en compte els seus interessos i motivacions, el seu nivell d'habilitat i la 
seva condició física. 
‐ Realització de l'anàlisi crítica i l'avaluació de cadascun dels supòsits realitzats, establint la proposta 
de millora de forma justificada. 
‐  Adaptació  de  recorregut  i  activitats  per  a  participants  amb  limitacions  de  la  seva  autonomia 
personal. 
‐ Adaptació d'equips, cavalls i instal∙lacions per a participants amb limitacions de la seva autonomia 
personal. 
‐ Reconeixement dels límits de risc assumibles en les activitats de conducció a cavall. 
 
5. Maneig i alimentació del bestiar equí utilitzat en activitats amb finalitats recreatives, de treball i 
esportives, en els temps, modes i maneres que permetin assolir els objectius establerts: 
‐ Diferenciació dels tipus d'aliments per al bestiar equí, així com dels seus modes d'emmagatzematge 
i conservació. 
‐ Reconeixement dels diferents mètodes de distribució de les racions i els llocs de subministrament 
de cadascuna d'elles. 
‐ Diferenciació dels diferents tipus de complements utilitzats en  l'alimentació del bestiar  i els casos 
preceptius del seu subministrament. 
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‐ Reconeixement dels signes i símptomes que denoten alteració en aliments i complements utilitzats 
en l'alimentació del bestiar equí. 
‐  Aplicació  dels  tipus  de  racions  dels  diferents  animals  en  funció  del  seu  pes,  edat,  destinació, 
situació fisiològica i tipus de feina que realitzin. 
‐ Reconeixement de les tècniques, productes i quantitats adequats per realitzar la lactància artificial 
d'un poltre. 
‐ Indicació de les especificacions recollides en la norma de prevenció de riscos laborals i de benestar 
animal relacionades amb l'alimentació del bestiar equí. 
‐ Realització de les cures que necessita aquest tipus de bestiar de manera prèvia a la seva utilització 
en activitats amb finalitats recreatives, de treball i esportives. 
‐ Reconeixement de  les patologies més  freqüents que  impedeixen  la utilització del bestiar equí en 
activitats amb finalitats recreatives, de treball i esportives. 
‐  Aplicació  de  les  tasques  de  condicionament  estètic  del  bestiar  per  participar  en  activitats  amb 
finalitats recreatives, de treball i esportives. 
‐ Reconeixement dels diferents tipus d'equips i materials que s'utilitzen amb aquests animals per a la 
realització d'activitats amb finalitats recreatives, de treball i esportives. 
 
6. Reconeixement de símptomes de malaltia, traumatismes i ferides objecte de cures d'urgència i 
aplicació dels primers auxilis al bestiar equí davant d’aquestes eventualitats: 
‐ Reconeixement de símptomes que evidenciïn traumatismes i/o malaltia. 
‐ Aplicació del protocol d'actuació davant de traumatismes i/o símptomes de malaltia, en els animals 
que han de ser tractats d'urgència. 
‐ Reconeixement de ferides, que per la seva magnitud, hagin de ser tractades d'urgència. 
‐ Reconeixement de o dels diferents productes que s'empren per tractar traumatismes i/o ferides. 
‐ Posada en pràctica dels modes d'aplicació dels productes utilitzats sobre traumatismes i/o ferides. 
‐ Reconeixement de les fitxes de control corresponents a cada tipus de tractament. 
‐ Atenció a  les especificacions recollides en  la norma de prevenció de riscos  laborals  i de benestar 
animal relacionades amb l'aplicació dels primers auxilis als animals. 
 
7. Assistència en primers auxilis: 
‐ Aplicació de  tècniques de  valoració  inicial de  la persona  accidentada:  localització de  les  formes 
d'accés, identificació de possibles riscos, protecció de la zona, execució de maniobres d'accés. 
‐  Atenció  inicial  a  emergències  més  freqüents:  determinació  de  les  pautes  d’intervenció  i 
discriminació de casos per a la no intervenció. 
‐ Recollida, trasllat i transport de persones accidentades: mobilització i immobilització, pràctica de la 
posició lateral de seguretat, ús de posicions d'espera no lesives o segures. 
‐ Suport psicològic de la persona accidentada mitjançant l'aplicació de tècniques apropiades. 
‐ Aplicació de les tècniques d'autocontrol davant de situacions d'estrès: afrontament 
i autocura. 
 
8. Integració i comunicació en el centre de treball 
‐ Comportament responsable en el 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. 
‐ Utilització 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 
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del medi ambient. 
 
 
IV. PRESCRIPCIONS DELS FORMADORS I FORMADORES 
 

Mòduls formatius  Acreditació requerida 

Experiència professional 
requerida en l'àmbit de la 
unitat de competència 

Si compta 
amb 

acreditació 

Si no compta 
amb 

acreditació 

MF1079_2: 
Itineraris a cavall 

• Llicenciatura,  enginyeria, 
arquitectura  o  el  títol  de 
grau  corresponent  o  altres 
títols equivalents. 

• Diplomatura,  enginyeria 
tècnica,  arquitectura 
tècnica  o  el  títol  de  grau 
corresponent o  altres  títols 
equivalents. 

• Tècnic o tècnica superior de 
la  família  professional 
d’Activitats  físiques  i 
esportives. 

• Tècnica  o  tècnic  esportiu 
superior en Hípica. 

• Certificats  de 
professionalitat  de  nivell  3 
de  la  família  professional 
d’Activitats  físiques  i 
esportives. 

1 any 
Imprescindible 
acreditació 

MF1080_2: 
Tècniques bàsiques de munta a 
cavall 

• Llicenciatura,  enginyeria, 
arquitectura  o  el  títol  de 
grau  corresponent  o  altres 
títols equivalents. 

• Diplomatura,  enginyeria 
tècnica,  arquitectura 
tècnica  o  el  títol  de  grau 
corresponent o  altres  títols 
equivalents. 

• Tècnica o tècnic superior de 
la  família  professional 
d’Activitats  físiques  i 
esportives. 

• Tècnic o tècnica superior de 
la  família  professional 
d’Agrària. 

• Tècnica  o  tècnic  esportiu 

1 any  3 anys 
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superior en Hípica. 
• Certificats  de 

professionalitat  de  nivell  3 
de  la  família  professional 
d’Activitats  físiques  i 
esportives i d’Agrària. 

MF0719_2: 
Alimentació, maneig general i 
primers auxilis al bestiar equí 

• Llicenciatura,  enginyeria, 
arquitectura  o  el  títol  de 
grau  corresponent  o  altres 
títols equivalents. 

• Diplomatura,  enginyeria 
tècnica,  arquitectura 
tècnica  o  el  títol  de  grau 
corresponent o  altres  títols 
equivalents. 

• Tècnica o tècnic superior de 
la  família  professional 
d’Activitats  físiques  i 
esportives. 

• Tècnic o tècnica superior de 
la  família  professional 
d’Agrària. 

• Tècnica  o  tècnic  esportiu 
superior en Hípica. 

• Certificats  de 
professionalitat  de  nivell  3 
de  la  família  professional 
d’Activitats  físiques  i 
esportives.   

1 any 
Imprescindible 
acreditació 

MF1081_2: 
Conducció de persones per 

itineraris a cavall 

• Llicenciatura,  enginyeria, 
arquitectura  o  el  títol  de 
grau  corresponent  o  altres 
títols equivalents. 

• Diplomatura,  enginyeria 
tècnica,  arquitectura 
tècnica  o  el  títol  de  grau 
corresponent o  altres  títols 
equivalents. 

• Tècnica o tècnic superior de 
la  família  professional 
d’Activitats  físiques  i 
esportives. 

• Tècnica  o  tècnic  esportiu 
superior  en  les  modalitats 
esportives  afins  a  aquest 
mòdul formatiu. 

• Certificats  de 
professionalitat  de  nivell  3 

1 any 
Imprescindible 
acreditació 
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de  la  família  professional 
d’Activitats  físiques  i 
esportives.   

MF0272_2: 
Primers auxilis 

• Llicenciatura  en Medicina  i 
Cirurgia  o  el  títol  de  grau 
corresponent o  altres  títols 
equivalents. 

• Diplomatura  en  Infermeria 
o  el  títol  de  grau 
corresponent o  altres  títols 
equivalents. 

 

1 any 
Imprescindible 
acreditació 
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V. REQUISITS MÍNIMS D'ESPAIS, INSTAL∙LACIONS I EQUIPAMENT 
 

Espai formatiu 
Superfície m2

15 alumnes 
Superfície m2 
25 alumnes 

Aula taller fisicoesportiva ............................ 
Taller per a pràctiques eqüestres ................. 
Pista de treball ............................................ 
Magatzem guardaarnesos ............................ 
Taller per a pràctiques de primers auxilis ........ 

60 
120 
1200 
60 
60 

100 
150 
1200 
100 
100 

 
 

Espai formatiu  M1  M2  M3  M4  M5 

Aula taller fisicoesportiva ....................................... 
Taller per a pràctiques eqüestres ............................ 
Pista de treball ....................................................... 
Magatzem guardaarnesos ...................................... 
Taller per a pràctiques de primers auxilis .................. 

X  X 
X 
X 
X 

X 
X 
 
X 

X 
X 
X 

X 
 
X 
X 
X 

 
En els mòduls M1, M2 i M3 és necessari comptar un entorn natural, espai singular no 
necessàriament ubicat en el centre de formació. 
 
En els mòduls M2, M3 i M4 és necessari comptar amb allotjaments ramaders adaptats 
al bestiar equí, espais singulars no necessàriament ubicats en el centre de 
formació. 
 

Espai formatiu  Equipament 

Aula taller fisicoesportiva 

‐Taula i cadira per a la formadora o el formador, 
taula i cadires de l'alumnat, pissarra, paperògraf, 
equips  audiovisuals  (DVD,  canó,  portàtil), 
material  d’aula,  PC  instal∙lats  en  xarxa, 
connectats  a  Internet,  prestatges  amb  el 
material bàsic de primers auxilis,  llitera, aïllants 
per  treballar  la  pràctica  dels  primers  auxilis 
bàsics. 
‐Equipaments  personals:  paravents,  ulleres, 
cascs. 
‐Material  d'orientació:  brúixoles,  curvímetre, 
escalímetre,  lupa,  plànols,  mapes,  altímetre, 
GPS. 

Taller per a pràctiques eqüestres 

‐Equip  personal:  casc  homologat,  pantalons  i 
botes  de  muntar.  Equip  del  cavall:  pitral, 
muntura  completa,  alforges,  sarró,  cabeçada 
completa,  ronsal,  morral,  galleda  plegable  i 
d'altres.  Material  de  reparació  de  fortuna 
d’albarderia i ferramenta. 
‐Eines  i material de maneig  i munta  (cabeçades 
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de  quadra  de  diferents  mides,  ramals, 
guindaletes,  cabeçades  de  treball,  serretes, 
filets,  mossos,  cingles  d’adornament, 
dessuadors, selles, regnes, protectors de treball, 
fuets, tralles, entre d'altres). 

Pista de treball 

‐Superfície  diàfana  de  terra  de,  almenys,  1200 
m2. 
‐Cercles per donar corda. 
‐Zones de dutxes. 
‐Coberts. 

Magatzem guardaarnesos 

‐Prestatges. 
‐Maquinària de transport. 
‐Cavallets de fusta. 
‐Baguls per a gra. 
 

Taller per a pràctiques de primers auxilis 

Farmaciola: 
 
‐Protector facial i màscara per a RCP (reanimació 
cardiopulmonar). 
‐Apòsits adhesius de mides diferents (tiretes). 
‐Benes  5X5  cm.  i  10X10  cm.  (elàstiques, 
autoadhesives, de crepè, arrissades, etc.) 
‐Embenatges i mocadors triangulars. 
‐Benes tubulars (elàstiques i de gasa). 
‐Pegats per a ulls. 
‐Compreses de gases estèrils, petites i grans. 
‐Guants d’un sol ús. 
‐Clips per a benes i imperdibles. 
‐Termòmetre irrompible. 
‐Manta tèrmica plegada (més d'una). 
‐Compreses  i  benes,  que  produeixin  fred 
instantani,  o  que  puguin  congelar‐se 
prèviament. 
‐Vaselina. 
‐Povidona iodada (Betadine). 
‐Clorhexidina (Hibitane). 
‐Aigua oxigenada. 
‐Sabó antisèptic. 
‐Solució per a rentada ocular. 
‐Llanterna 
‐Telèfon mòbil. 
‐Esparadrap (normal i hipoal∙lergogen). 
‐Tovalloletes netejadores. 
‐Cotó, tisores, pinces (de material esterilitzable). 
‐Joc  complet  de  fèrules  inflables  per 
immobilitzar, preferentment transparents. 
‐Collars ortopèdics ajustables. 
‐Alcohol de 90º. 
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‐Xeringues estèrils d'un sol ús, de 5 i de 10 cc per 
fer rentades. 

 
Material d'infermeria: 
 
‐Comunicats d'accidents i llibre de memòries. 
‐Rentapeus. 
‐Nevera. 
‐Lliteres fixes amb fundes d'un sol ús (ideal: 2‐3).
‐Llitera portàtil plegable. 
‐Llitera rígida de trasllats amb immobilització. 
‐Aspirador i catèters. 
‐Collars  ortopèdics  cervicals  rígids 
(adult/pediàtric, multitalla). 
‐Fèrules inflables. 
‐Tauler espinal. 
‐Matalàs de buit. 
‐Llitera de pales. 
‐Maniquí de RCP. 
‐Equip d'oxigenoteràpia. 
‐Desfibril∙lador automàtic. 
‐Carros de parada (adults i pediàtrics). 
‐Instrumental  per  a  urgències  (tisores,  pinces, 
guants, etc.). 
‐Medicaments d'urgència mèdica. 
‐Dispensador de sabó. 
‐Dispensador de paper. 
‐Contenidor per a residus d'un sol ús perillosos. 
‐Galleda de pedal amb bossa d'escombraries. 
‐Cadires. 

 
No  s'ha  d'interpretar  que  els  diversos  espais  formatius  identificats  han  de  diferenciar‐se 
necessàriament mitjançant tancaments. 
 
Les  instal∙lacions  i equipaments hauran de complir amb  la normativa  industrial  i higienicosanitària 
corresponent i respondran a mesures d'accessibilitat universal i seguretat de les i dels participants. 
 
El  nombre  d'unitats  que  s'han  de  disposar  dels  estris,  màquines  i  eines  que  s'especifiquen  a 
l'equipament  dels  espais  formatius  serà  el  suficient  per  a  un  mínim  de  15  alumnes  i  s'haurà 
d'incrementar, en el seu cas, per atendre’n un nombre superior. 
 



 

 
  77 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

En el cas que la formació es dirigeixi a persones amb discapacitat, es realitzaran les 
adaptacions i els ajustos raonables per assegurar la seva participació en condicions 
d'igualtat. 
 
 


