Hípica grau superior. Contingut i descripció de la prova específica d’accés
Per superar la prova cal tenir l’avaluació positiva de la totalitat dels criteris d’avaluació.
Prova oral
1. Recorregut de salts
2. Valoració de la represa
3. Valoració del recorregut de campa través (cros)
Prova pràctica (cal triar un de les tres opcions)
1. Salt, muntada (per l’aspirant que triï aquesta disciplina com a prova principal)
2. Doma clàssica, muntada (per l’aspirant que triï aquesta disciplina com a prova principal.
3. Fons, muntada (per l’aspirant que triï aquesta disciplina com a prova principal).

1. Valoració del recorregut de salts abans de la muntada
1.1. Resultats d’aprenentatge
Inspecciona peu a terra un recorregut de salts del nivell d’una prova d’1,35 m. GP,
identificant-ne el traçat i analitzant-ne les característiques i de cada obstacle i pren les
decisions tècniques adequades durant la muntada.
1.2. Criteris d’avaluació
a) S’han identificat les característiques i les dificultats tècniques de cada obstacle de manera
aïllada.
b) S’ha analitzat el disseny del recorregut en relació amb les dificultats tècniques dels
obstacles i del traçat en general i de les característiques dels cavalls proposat.
c) S’han relacionat les decisions tècniques en la muntada amb les dificultats produïdes per
l’obstacle en particular i la seva relació amb els altres.
d) S’han identificat les distàncies que separen els obstacles que formen combinació i els
carrers condicionats.
e) S’ha relacionat la distància entre obstacles i les característiques de diferents cavalls,
justificant el nombre de gambades triada en cada cas.
1.3. Desenvolupament de la prova
Després de la revisió i l’anàlisi peu a terra del recorregut dels salts, ha d’exposar la seva
opinió tècnica sobre aquest i ha de respondre les preguntes del tribunal sobre el disseny del
traçat i les possibles decisions tecnicotàctiques relacionades amb el aquest i el perfil dels
cavalls proposats pel tribunal.
2. Prova pràctica de salt, muntada
2.1. Resultats d’aprenentatge
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Porta a terme, a cavall, un recorregut de salts corresponent a una prova d’1,35 m. GP, amb
l’equip adequat, executant els exercicis de salt a l’aire de galop amb seguretat, eficàcia i
demostrant domini tècnic corresponent.
2.2. Criteris d’avaluació
a) S’ha triat l’equip i la vestimenta d’acord amb el reglament de salts.
b) S’ha muntat el cavall amb seguretat pel traçat correcte, amb ritme, cadència, a la mà de
galop adequada, amb impulsió, equilibri i rectitud, superant tots els obstacles.
c) S’ha realitzat l’escomesa dels obstacles en el punt correcte de batuda, en perfecte
equilibri tot acompanyant el cavall adequadament i mostrant correcció en la tècnica
aplicada.
d) S’ha executat la recepció de l’obstacle equilibrant el cavall correctament i reprenent el
ritme de galop i d’impulsió adequada a la mà corresponent.
2.3. Desenvolupament de la prova pràctica de salt, muntada
El binomi es presenta equipat i amb indumentària específica.
Executa una prova de salt de 1’35 m. GP, al galop amb una velocitat aproximada de 350
mpm, de 10 obstacles de diferents tipus, amb una combinació doble i una combinació triple i
un carrer, com a mínim, condicionat, tot això segons reglament en vigor de la disciplina de
salts.
3. Prova pràctica de valoració de la represa abans de la muntada
3.1. Resultats d’aprenentatge
Analitza una represa de nivell relativament avançat (Intermèdia I), segons el reglament de
doma clàssica en vigor, identificant les dificultats tècniques de la prova i determinant les
tàctiques i comportaments tècnics necessaris.
3.2. Criteris d’avaluació
a) S’ha identificat la represa que té el nivell tècnic intermèdia I, entre les propostes pel
tribunal.
b) S’han analitzat les dificultats tècniques de cada una de les figures que componen la
represa de nivell relativament avançat.
c) S’han relacionat les tècniques de muntada aplicables amb la dificultat tècnica de cada
una de les figures de la represa i la seva relació amb les altres.
d) S’ha relacionat el comportament tècnic-tàctic del genet amb les dificultats tècniques de la
represa, les característiques de diferents cavalls i les possibles contingències que
poguessin presentar-se.
3.3. Desenvolupament de la prova de valoració de la represa, abans de la muntada
A la presentació de diversos fulls de represes no identificats, l’alumne ha de seleccionar la
del nivell requerit, exposar la seva opinió tècnica sobre aquesta i ha de respondre a les
preguntes del tribunal sobre les característiques tècniques de la represa, les possibles
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decisions tècniques i tàctiques relacionades amb aquesta i el perfil dels cavalls proposats
pel tribunal.
4. Prova de doma clàssica, muntada
4.1. Resultats d’aprenentatge
Munta a cavall en pista, amb l’equip adequat, executant els exercicis de doma clàssica de
nivell relativament avançat, als tres aires amb seguretat, eficàcia demostrant el domini tècnic
corresponent al nivell esmentat i mostrant la tècnica suficient per abordar els exercicis
característics del nivell avançat.
4.2. Criteris d’avaluació
a) S’ha elegit l’equip i la vestimenta d’acord amb el reglament de doma clàssica.
b) S’ha demostrat el domini i la tècnica suficient per superar la totalitat i cada una de les
figures de la represa del nivell "relativament avançat" (Intermèdia I).
c) S’ha demostrat el domini i la tècnica suficient per presentar els exercicis característics del
nivell avançat (Intermèdia II).
4.3. Desenvolupament de la prova de doma clàssica muntada
El binomi es presenta equipat i amb indumentària específica.
Executa una prova de nivell relativament avançat (Intermèdia I), en una pista de 60 × 20 m, i
mostra la tècnica suficient durant la presentació dels exercicis característics del nivell
avançat (Intermèdia II), tot això segons el reglament en vigor de doma clàssica.
5. Prova de valoració del recorregut de camp a través (cros), abans de la muntada
5.1. Resultats d’aprenentatge
Inspecciona peu a terra un recorregut de camp a través (cros) del nivell d’una prova de CCE
2 *, identificant el traçat i analitzant les seves característiques i de cada obstacle determinant
les decisions tècniques a emprar durant la muntada.
5.2. Criteris d’avaluació
a) S’han identificat les característiques i les dificultats tècniques de cada obstacle de manera
aïllada i de les seves alternatives.
b) S’ha relacionat el punt de batuda, l’aire i la velocitat d’arribada amb les característiques
de cada obstacle del recorregut.
c) S’ha analitzat el disseny del recorregut en relació amb les dificultats tècniques dels
obstacles i del traçat en general i de les característiques dels cavalls proposats.
d) S’han relacionat les decisions tècniques en la muntada amb les dificultats produïdes per
cada obstacle, la seva relació amb els altres, i les característiques dels cavalls proposats.
e) S’han identificat els obstacles que formen combinació i la distància entre ells, així com les
alternatives que s’ofereixen en cada cas.
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5.3. Desenvolupament de la prova de valoració del recorregut de camp a través (cross),
abans de la muntada.
Després de la revisió i l’anàlisi peu a terra del recorregut de camp a través (cros), ha
d’exposar la seva opinió tècnica sobre el aquest i ha de respondre les preguntes del tribunal
sobre el disseny del traçat i les possibles decisions tecnicotàctiques relacionades amb
aquest i amb el perfil dels cavalls proposats pel tribunal.
6. Prova pràctica de camp a través
6.1. Resultats d’aprenentatge
Fa, a cavall, un recorregut de camp a través (cros) del nivell d’una prova de CCE 2 *, amb
l’equip adequats executant els exercicis de salt a l’aire convenient, amb seguretat, eficàcia i
demostrant el domini tècnic corresponent al nivell de la prova.
6.2. Criteris d’avaluació
a) S’ha triat l’equip i la vestimenta d’acord amb el reglament de CCE.
b) S’ha demostrat el domini i tècnica suficient mantenint l’aire de galop de camp a la
velocitat de 550 mpm. amb seguretat, superant tots els obstacles.
c) S’ha realitzat l’escomesa de l’obstacle pel lloc i punt correcte de batuda, en perfecte
equilibri, acompanyant el cavall adequadament i mostrant correcció en la tècnica
aplicada.
d) S’ha demostrat el domini i tècnica suficient a la recepció de l’obstacle, equilibrant el cavall
correctament i reprenent el ritme i impulsió adequada.
6.3. Desenvolupament de la prova de camp a través
El binomi es presenta equipat i amb indumentària específica
Executa una prova de fons de CCE de categoria dues estrelles amb una distància de 3.000
m., amb 10 obstacles, segons reglament en vigor de la disciplina de CCE.
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