Formació
Escoles Agràries

Nivell bàsic de manipulador i
aplicador de productes fitosanitaris
Alcarràs, del 23 d’abril al 21 de maig de 2019

Presentació i objectius
Aquest curs pretén oferir una formació general i específica sobre l'ús i la manipulació de
productes fitosanitaris que, alhora, permet obtenir el carnet de manipulador i aplicador de
productes fitosanitaris de nivell bàsic que exigeix la normativa vigent (ORDRE AAM/152/2013,
de 28 de juny).
El curs, que va adreçat a treballadors en actiu i preferentment del sector agrari, constarà de
classes teòriques i pràctiques (amb un total de 25 hores). L'examen es realitzarà l'últim dia de
classe.
Per a rebre el certificat, l’alumne ha d’assistir com a mínim a un 80% de les classes i superar
l’examen.
Per fer el curs, és necessària l’entrega de la següent documentació:
• Fitxa d’inscripció, declaració jurada i full de recepció de material que es facilitaran a
l’alumne el primer dia del curs
• Còpia del DNI i de la tarja de la seguretat social
• Justificant de pagament
El pagament s’ha de realitzar mitjançant transferència bancària al compte de l’Escola Agrària
d’Alfarràs ES70 2100 0518 8702 0009 7129, indicant el nom de l’alumne i el nom del curs:
Bàsic de fitosanitaris

Professorat
Dr. Juanjo Aguilà, Josan Palacios, Jaume Castells, Joan Agulló, Ramon Anguera

Realització

Inscripcions

Lloc:
Local del CEAP d’Alcarràs
C/ Major 22-32 Alcarràs
25180
Calendari:
23 i 25 d’abril
7, 9, 14, 16 i 21 de maig
Horari:
Segons programa
Durada del curs: 25 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola de Agrària d’Alfarràs
Coordinador:
Jaume Castells tel. 973 760100
a/e: jaume.castells@gencat.cat
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €
Dret d’examen 20 €
Preu total : 52 €

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa
SESSIÓ 1, dt. 23 d’abril
19:00 - 20:00 h Exigències i drets per ser un bon manipulador fitosanitari.
20:00 - 22:00 h Tractaments fitosanitaris: Mètodes d'aplicació de productes fitosanitaris. Factors a
tenir en compte per a una aplicació eficient i correcta.
Professors: Jaume Castells i Joan Agulló

SESSIÓ 2, dj. 25 d’abril
18:00 - 22:00 h Mesures per reduir els riscos sobre la salut: nivells d'exposició de la persona
operària.
Possibles riscos derivats de fer mescles de productes.
Mesures preventives i de protecció de la persona aplicadora.
Equips de Protecció Individual (EPI). Pràctiques d’identificació i utilització d’EPI.
Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscos laborals.
Professor: Joan Agulló
SESSIÓ 3, dt. 7 de maig
19:00 - 22:00 h Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones consumidores.
Manera d'evitar els riscos i mesures d'emergència en cas de contaminacions accidentals.
Concepte de seguretat alimentària. Riscos per a les persones aplicadores i la població en
general: intoxicacions i altres efectes sobre la salut; primers auxilis i estructures de vigilància
sanitària; i disponibilitat d'accés per informar sobre qualsevol incident o sospita d'incident.
Professor: Dr. Aguilà
SESSIÓ 4, dj. 9 de maig
15:00 - 19:00 h Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips. Aplicació de plaguicides.
Practiques d’aplicació (regulació de l’equip).
Professor: Joan Agulló
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Programa
SESSIÓ 5, dt. 14 de maig
19:00 - 22:00 h Productes fitosanitaris: classificació i descripció. Les etiquetes i les fitxes de
dades de seguretat; classificació i etiquetatge: pictogrames, paraules d’advertiment,
frases de risc i/o indicacions de perill; casos pràctics.
Seqüència correcta durant el transport, emmagatzematge i manipulació dels
productes fitosanitaris.
Mètodes per identificar els productes fitosanitaris il·legals i riscos associats al
seu ús: infraccions, sancions i delictes.
Professor: Josan Palacios
SESSIÓ 6, dj. 16 de maig
18:00 - 22:00 h Plagues i malalties (inclou males herbes): descripció, classificació i generalitats.
Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes incloent els mètodes
alternatius.
Professor: Ramon Anguera
SESSIÓ 7, dt. 21 maig
18:00 - 21:00 h Bones pràctiques ambientals: protecció del medi ambient i eliminació d’envasos
buits; riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris
21:00 - 22:00 h Tasques de l’aplicador de fitosanitaris basic
Professors: Ramon Anguera i Jaume Castells
Cloenda, avaluació i enquesta
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