
   

ALTRES CURSOS DE FORMACIÓ PREVISTOS 
 
 

Nom del curs Places Període Dia i horari Hores 

 
Gestió àmplia del bosc mediterrani (aprofitament de tots els recursos) 

 
20 

 
Abril 

 
A determinar 

 
50 

 
Cunicultura ecològica 

 
20 

 
Abril 

 
A determinar 

 
20 

 
Aeromotor per bombament d’aigua 

 
20 

 
Abril 

 
A determinar 

 
50 

 
Comercialització de productes ecològics: eines i recursos 

 
20 

 
Octubre 

 
A determinar 

 
50 

 
Biodinàmica, segon nivell 

 
20 

 
Octubre 

 
A determinar 

 
30 

 
 
 
 
Inscripcions i matrícules  
 ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA 

Fundació Universitària Bages. Av. Universitària, 4-6, Manresa. Tel. 93 874 90 60 
Adreça electrònica: ccagraria.manresa@gencat.cat, http://agricultura.gencat.cat/escolesagraries. Inscripcions a 
l’Escola fins a 10 dies abans de l'inici del curs corresponent;  
Cal dur: fotocòpia del DNI / imprès de matrícula formalitzat, fotocòpia de la nòmina o rebut d’autònoms i fotocòpia 
de la targeta de la Seguretat Social. 
Els cursos van adreçats a treballadors en actiu, preferentment del sector agrari. 

Règim general del curs  
 Segons l’Ordre AAM/246/2012, de 21 de juliol, s’aproven els preus públics. El cost d’aquest curs és de 65 €. S’ha 

de fer l’ingrés abans de començar el curs al número de compte 2013-6122-19-0200011148, especificant el nom 
de l’alumne/a i el nom del curs. 
Es lliuraran certificats de cada curs als/a les alumnes que hagin assistit a un mínim del 80% de les hores progra-
mades. 

El curs es fa a  
 Finca de Can Poc Oli 

Ctra. vella de Manresa a Barcelona, km 23,6 
Manresa. Tel.: 938 72 71 93 

  

Amb la col·laboració de: 
       

 
 

 
 
 

CURSOS DE L’ESCOLA AGRÀRIA DE MANRESA 2015 

 
 
 
 

ENSINISTRAMENT DE CAVALLS PER AL TREBALL 
AGRÍCOLA 

 
Dates: del 7 d’abril al 2 de juny 
Horari: dimarts i divendres de 16:00 a 19:00 hores 
 
 

 

Fons Europeu Agrícola 
de Desenvolupament 

Rural:  

Europa inverteix en les 
zones rurals 

mailto:ccagraria.manresa@gencat.cat
http://agricultura.gencat.cat/escolesagraries


   

PRESENTACIÓ 

Un any més us convidem al curs d’ensinistrament 
de cavalls per al treball agrícola. Enguany, treballa-
rem amb en ‘Pelut’, un mascle bretó de sis anys 
sense ensinistrar  i dos animals ja ensinistrats que 
treballen en diferents sectors agraris, el ‘Bru’ i la 
‘Nora’. 

El curs anirà a càrrec d’en Jordi Terrazas, amb una 
llarga experiència en aquest camp, amb la 
col·laboració d’altres especialistes: domador, vete-
rinari, ferradora i guarnicioner.  

Durant el curs, hi haurà algunes sessions teòriques, 
però la majora seran pràctiques:  

- Ensinistrament del ‘Pelut’ i treball amb el ‘Bru’ i 
‘Nora’. 

També obrim la possibilitat que els assistents portin 
un animal seu. El nombre de sessions amb aquests 
animals no ensinistrats resta per concretar. 

 

OBJECTIUS 

- Apropar l’alumnat a un mètode d’educar els 
cavalls per fer-los aliats nostres en totes les tas-
ques agrícoles mantenint un actitud de gran res-
pecte cap a ells. 

- Acostumar els assistents al maneig dels animals 
i les eines pel treball de la terra i al bosc. També 
es faran pràctiques amb els cultius d’horta de la 
finca de Can Poc Oli. 

- Complementar la pràctica i la teoria de l’ensinis-
trament amb coneixements sobre la cura de les 
potes, el treball funcional (“doma”), coneixements  
veterinaris i de com treballar les guarnicions. 

CARACTERÍSTIQUES 

Durada: 50 hores. 

Horari: dimarts i divendres, de 16 a 19 h (dos 
dies fins a les 20 h). 

Nombre màxim d’alumnes: 18. 

Metodologia: classes pràctiques i demostracions 
d’ensinistrament i treball sobretot amb el ‘Pelut’. 
Però també el ‘Bru’ i la ‘Nora’, i possiblement 
també amb algun animal dels assistents. 

DESTINATARIS 
 
El curs s’adreça principalment a persones relacio-
nades amb el món agrari que vulguin iniciar-se en 
l’ensinistrament de cavalls per al treball agrari. 

PROGRAMA 

Dinàmica de les sessions 

 Ensinistrament del ‘Pelut’ 

 Treball amb el ‘Bru’ i la ‘Nora’ 

 Explicacions i teoria 

 Treball puntual amb animals dels assistents 

1a sessió: dimarts,  7/04/2015 
Presentació del curs i demostració del ‘Bru’ (3 h) 

2a sessió: divendres, 10/04/2015 
Inici de l’ensinistrament d’un animal: portar ramal, 
arrencar, parar, insensibilització, etc. (3 h) 

3a sessió: dimarts, 14/04/2015 
Introducció dels guarniments (3 h) 

4a sessió: divendres, 17/04/2015 
Treball funcional des de terra a càrrec de 
l’ensinistrador Josep Anton Rivas (3 h) 

5a sessió: dimarts, 21/04/2015 
Sistemes de guiatge  
Pràctiques amb pista d’obstacles i estris (3h) 
 
6a sessió: divendres, 24/04/2015  
Calçar patates treballs en horta (3 h) 

7a sessió: dimarts, 28/05/2015 
Manteniment de cascos, amb la ferradora Raquel 
Rigau (3 h) 

8a sessió: dimarts, 5/05/2015 
Arrossegar  troncs i canadenc (3 h) 

9a sessió: divendres, 8/05/2015 
Seguir amb el treball amb eines i baiard (3 h) 

10a sessió: dimarts, 12/05/2015  
Cura i salut del cavall de tir, amb el veterinari 
Pere Espinal (4 h) 

11a sessió: divendres, 15/05/2015   
Treball amb forcat (3 h) 

12a sessió: dimarts, 19/05/2015  
Treball amb carro i brabant (3 h) 

13a sessió: divendres, 22/05/2015 
Ús i reparació de guarniments, a càrrec del guar-
nicioner Jorge Sánchez (4h) 

14a sessió: dimarts, 26/05/2015 
Treball a parell (3 h) 

15a sessió: divendres, 29/05/2015 
Pràctiques amb la segadora Trepat  (3 h) 

16a sessió: dimarts, 2/06/2015 
Repàs dels passos a seguir per a l’ensinistrament 

* Hi pot haver canvis en el calendari i en el pro-
grama segons les circumstàncies del curs; se’n 
mantindran, però, els continguts. 


