
Visites escolars



Introducció
Baptisme hípic: 
el cavall i l’equitació
Des de Hípica Can Caldés oferim als alumnes 
que visiten el nostre centre una introducció al 
món del cavall i els ponis: des del seu entorn, 
història i característiques, al seu vessant espor-
tiu. Això des d’un punt de vista teòric i pràctic i 
adaptat a les edats dels escolars. 

Tipus d’activitat
Visita fora del centre escolar amb monitoratge, 
consistent en una part teòrica sobre el cavall 
i el seu entorn i una part de contacte amb els 
cavalls, amb l’opció –segons l’elecció del centre- 
que els alumnes puguin iniciar-se en la munta en 
poni o cavall. 

Àrees del curriculum
Coneixement del medi natural. Activitats espor-
tives.

Objectius de l’activitat
L’alumne serà capaç d’interactuar amb un cava-
ll de diferents maneres: aprendre a netejar-lo, 
entendre les reaccions dels animals, estudiar les 
capes i l’anatomia del poni i/o cavall.



L’activitat
Ubicació
Hípica Can Caldés (Avda. Corts Catalanes, s/n 
08173 Sant Cugat del Vallès).

Calendari
De dilluns a divendres, durant el període escolar. 

Nivells educatius
Educació Infantil: P3, P4, P5
Educació Primària. 1r-6è

Durada de l’activitat
3 hores, de 10 a 13 hores, adaptable als horaris 
i necessitats de transport del centre. Possibilitat 
que els alumnes puguin dinar a les instal·lacions 
de l’hípica, sota la supervisió dels professors del 
centre escolar. 

Nombre màxim d’alumnes
50 (Amb previ avís s’estudiarà un aforament 
màxim de 100 alumnes).



El programa
El programa està dividit en dues àrees: 

Part Teòrica: l’entorn del cavall
• Característiques de l’animal: diferència entre 
cavall/euga/poltre, la família dels èquids, mida, 
pes, capes (tipus de colors), ponis i les seves ca-
tegories segons la mida.
• Estil de vida: el cavall és un animal presa, no 
rumiant, herbívor, gregari, acostumat a viure en 
manada. 
• Alimentació: diferents tipus de farratge que 
mengen els cavalls: palla, alfals, fenc, tipus de 
pinsos i cereals de què es composem. 
• Llenguatge de l’animal: observarem cavalls al 
camp per estudiar el seu llenguatge, per exem-
ple, què significat té que un cavall mogui la cua; 
el  llenguatge de les orelles, com es relacionen i 
comuniquen entre ells, etc.
• Relació entre els cavalls i els humans.
• Història i evolució de l’equitació 

Part Pràctica
Els alumnes tindran l’oportunitat d’interactuar 
amb els cavalls: 
• Com cal apropar-se a un cavall
• Neteja i cura de l’animal: raspallat i les seves 
eines, neteja del cavall. 

• Preparar el cavall per muntar: posar muntura, 
brida, protectors... 
• Iniciació a la munta.
Hi ha dues opcions a escollir:

Opció 1: Sota la supervisió d’un monitor per 
garantir en tot moment la seguretat dels 
alumnes, aquests podran posar en pràctica 
els coneixements bàsics de com es munta i es 
desmunta el cavall correctament, com aga-
far-lo per fer-lo caminar, parar, girar, a través 
de diferents jocs i dinàmiques... Depenent  del 
nombre de nens la part pràctica es farà d’una 
manera o altra.
Opció 2: Si la nostra hípica o l’escola deci-
deixen que els alumnes no muntin a cavall, el 
monitor en farà una demostració. 



Per conèixer la disponibilitat de la data desitjada 
per l’escola, cal que contacteu amb la responsa-
ble de l’activitat, Ariadna Prats.

Contacte
Hípica Can Caldés

Avda. Corts Catalanes, s/n
08173 Sant Cugat del Vallès

Tel. 93 553 11 83
info@cancaldes.com
www.cancaldes.com


