Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador
de productes fitosanitaris.
(modalitat presencial)
L’Arboç del Penedès, 6 a 23 de febrer de 2017

PRESENTACIÓ
Aquest curs està dissenyat per donar resposta formativa als
professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el
carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de
nivell bàsic. Quan acabi el curs es realitzarà un examen final,
obligatori per obtenir el carnet (nivell bàsic) de manipulador i
aplicador de productes fitosanitaris.

OBJECTIUS
Adquirir els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària
correcta
Adonar-se de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació
i/o aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a
la d'altres persones, com també per a la conservació del medi ambient
Assolir els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l'obtenció
del carnet de manipulador de productes fitosanitaris, nivell bàsic

Calendari: 6,8,9,13,15,16, 20 i 22 de febrer de 2017. Examen: 23
de febrer de 2017
Horari: 18.00 hores a 21.00 hores. Durada del Curs: 25 hores.
Preu del curs: 45€ (inclou taxes d’examen)

Lloc de realització:
Cooperativa de l’Arboç
Avda. Verdaguer, 8
43720 L'Arboç
Telèfon de contacte: 938911412 ; Adreça de correu electrònic:

eaespiellscursos@gencat.cat

Preinscripció i matrícula:


Preinscripció: Mitjançant el formulari online següent: Formulari
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-JJE4CwIl2FxiPa2N1_POeKGbCDE0ytDibLiZCbVdzeHm2w/viewform )
fins a 7 dies abans de l’inici del curs (30/01/2017).
Es confirmarà la plaça i forma/termini de pagament de la matrícula mitjançant correu electrònic.
La preinscripció NO garanteix plaça.



Matriculació: Documentació a portar el primer dia de classe: fotocòpia del DNI, fotocòpia de la nòmina o rebut
d’autònoms, fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (=targeta sanitària) i reguard bancari del pagament.
No es considerarà vàlida la matrícula fins haver fet el pagament de l’import del curs per via bancària.
*Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet
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Dilluns 6 de febrer
Horari
Professor
Dimecres 8 de febrer, dijous 9 de
febrer

Horari
Professor
Dilluns 13 de febrer
Horari
Professor
Dimecres 15 de febrer

Horari
Professor
Dijous 16 de febrer
Horari
Professor
Dilluns 20 de febrer

Horari
Professor
Dimecres 22 de febrer
Horari
Professor
Dijous 23 de febrer
Horari
Lloc

‐ Presentació.
‐ Plagues, Malalties i males herbes
18 a 21 h
Josep Mirall (Tècnic d’ADV)
‐ Productes fitosanitaris: identificació i riscos
‐ Ús de productes fitosanitaris i medi ambient: riscos i bones
pràctiques
‐ Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les
persones
18 a 21 h
Joan Baldrich (Tècnic del DARP)
‐ Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes
‐ Tractaments i mètodes d’aplicació de productes fitosanitaris
18 a 21 h
Josep Mirall (Tècnic d’ADV)
‐ Mesures per reduir els riscos sobre la salut
‐ Transport, emmagatzematge, manipulació dels productes
fitosanitaris
18 a 21 h
Joan Baldrich (Tècnic del DARP)
‐ Productes fitosanitaris: Classificació, descripció, etiquetatge i
fitxes de seguretat
18 a 21 h
Josep Mirall (Tècnic d’ADV)
PRÀCTIQUES
‐ Equips d’aplicació: descripció i funcionament
‐ Neteja, manteniment i inspecció periòdica dels equips
d’aplicació de productes fitosanitaris
17 a 21 h
Josep Mirall (Tècnic d’ADV)
‐ Relació de treball‐salut: normativa sobre prevenció riscos
18 a 21 h
Joan Baldrich (Tècnic del DARP)
EXAMEN
18 h
Escola Agrària de viticultura i enologia Mercè Rossell i
Domènech (Espiells‐Sant Sadurní d’Anoia)
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