
 Llistat de material necessari per al 
 seguiment correcte de les classes 
 Material de seguretat: 

 La  seguretat  és  la  primera  prioritat  d’aquest  cicle  i  per  donar  correcte  compliment  a  la  prevenció  de 
 lesions tots/es els/les alumnes han de disposar del següent material personal: 

 1.  Casc homologat per a la pràctica de l’equitació. 
 2.  Botes de muntar o botins i polaines. 
 3.  Sabates de trekking per al dia a dia i polaines per a activitats d’exterior. 
 4.  Guants de treball. 
 5.  Guants d’equitació. 
 6.  Armilla protectora integral homologada per a les classes d’equitació. 
 7.  Fusta llarga de doma clàssica. 
 8.  Fusta curta de salt d'obstacles o cros. 
 9.  Esperons de contacte. 
 10.  Crema de protecció solar. 
 11.  Pantalons d'aigua i capelina llarga d’equitació. 
 12.  Botes de goma per al treball a l’explotació. 
 13.  Cantimplora d’1L. 

 És recomanable disposar de gorra, gorro, buff, samarretes tèrmiques i ulleres de sol per a les 
 activitats a l’aire lliure segons l’època de l’any. 
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 Vestuari: 

 Per facilitar la identificació dels/de les alumnes i, per tant, el control de les seves activitats, aniran 
 uniformats/des amb roba identificativa. Hauran d’adquirir el següent material: 

 1.  Polo JOVIAT de màniga curta del color del curs (mínim 2). 
 2.  Forro polar amb cremallera JOVIAT de màniga llarga del color del curs (mínim 2). 
 3.  Anorac amb caputxa negre JOVIAT amb la banda de vinil del color del curs. 
 4.  Pantalons de muntar (mínim 2). 
 5.  Equipament de concurs (pantalons blancs, camisa blanca, americana de concurs, corbata 

 concurs i guants blancs). 
 6.  Roba esportiva i de treball per a activitats diferents de l’equitació. 
 7.  *Equipament de concurs del cavall (dessuador blanc, 4 benes de treball blanques i gometes 

 per als trenats). 

 Cal tenir en compte que, per a les classes dels divendres a Manresa, els/les alumnes han d’anar amb 
 roba de carrer i correctes condicions d’higiene per respecte a la resta d’alumnat. 
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 Material turisme eqüestre: 

 Les  pràctiques  de  turisme  eqüestre  requereixen  d’un  material  personal  que  inclou:  (Aquest  material 
 no  s'ha  de  comprar  abans  fins  que  s’expliqui  a  classe  i  es  passi  en  format  comunicat  per 
 correu electrònic als familiars)  . 

 1.  Brúixola plana 
 2.  Capelina 
 3.  Plàstic tubular 1,80m o 2m de diàmetre i de 3m de llarg. 
 4.  Lona de carrosser 1,30m d’amplada i de 2m de llargada. 
 5.  2 cantimplores d’1 litre 
 6.  Sac de dormir mínim confort 0 graus. 
 7.  Fogonet (opcional) 
 8.  Estris de cuina 
 9.  Cabdell de cordill de nylon mínim 10m 
 10.  Coordino 10m de 3-5mm 
 11.  Màrfega o aïllant 
 12.  Manta de cotó 



 13.  Pastilles potabilitzadores (opcional) 
 14.  2 cintes planes d’1m amb tensors 
 15.  Frontal i piles de recanvi. 
 16.  Bateria carregador portàtil (a ser possible solar). 

 Llibres i material d’escriptori: 
 La  major  part  del  material  docent  estarà  disponible  al  moodle  de  l’Escola,  al  qual  s’hi  tindrà  un  accés 
 personal. 

 Tots els/les alumnes hauran de portar cada dia a classe el següent material: 

    Bolígraf o similar 
    Llibreta o paper per prendre notes 

 Per  al  seguiment  del  curs,  l’alumnat  necessita  un  ordinador  portàtil  o  tauleta  personal  que 
 puntualment  pot  necessitar  en  alguna  classe,  per  a  la  qual  cosa  el  professorat  avisarà 
 convenientment. 

 https://www.joviat.com/fpi/ 
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