NIVELL BÀSIC DE MANIPULADOR
DE PRODUCTES FITOSANITARIS

I APLICADOR

Curs de formació
Rosselló, del 18 d’abril al 27 d’abril de 2017
PRESENTACIÓ
Centre organitzador :

Escola Agrària d’Alfarràs

Coordinador del curs :

Joan Agulló

Nombre total d’hores :

25 hores

Lloc de realització

:

La part teòrica tindrà lloc a la sala de
l’ajuntament d’Alguaire.
La part pràctica es farà a l’escola agrària d’Alfarràs

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Fitxa d’inscripció . (Amb anterioritat al primer dia de curs)

•Fitxa declaració responsable.
Còpia del DNI i de la tarja de la seguretat social.
 Còpia del document acreditatiu de l’ingrés bancari.
I recordar que s’ha d’assistir a un mínim del 80 % de les hores del
curs per tenir el certificat corresponent.
Per qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb
el coordinador Joan agulló que està a la vostra disposició al:
973 76 01 00 o bé
jagullo@gencat.cat

ALTRES INFORMACIONS
Aquest curs té un preu públic de 45 €. El pagament s’ha de realitzar mitjançant transferència
bancària al Cc de l’Escola Agrària núm. 2100-0518-87-0200097129, indicant nom i cognoms
de l’alumne que fa el curs i el nom del curs :
Nivell bàsic de manipulador i aplicador
CODI CURS: ALF08A01117
de productes fitosanitaris.
A més hi ha un examen voluntari però que s’ha d’aprovar pels que vulguin tenir el certificat
oficial, aquest examen té un preu públic addicional de 13 € (transferència bancària)

LLOC DE REALITZACIÓ
I INSCRIPCIONS

ORGANITZACIÓ

HORARI

Escola Agrària d’Alfarràs
Ajuntament de Rosselló

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, i Alimentació

DIMARTSS, DIMECRES I DIJOUS

Inscripcions: Joan Agulló
jagullo@gencat.cat
Tel. 973 760 100

De les 17.00 h a 21.00 h

Preu d’inscripció: 45 euros

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

PLA ANUAL
de formació agrària

LLOC I HORARI DE CADA SESSIÓ
SESSIÓ 1 – DIMARTS, 18 D’ABRIL 2017

Professor : Jaume Torres

Lloc: Sala Ajuntament Rosselló

Horari: 17.00 a 21.00 h

Plagues i malalties
(inclou males herbes).
Descripció,
Classificació i generalitats.

SESSIÓ 2 – DIMECRES, 19 D’ABRIL 2017

Professor : Pere Taltavull

Lloc: Sala Ajuntament Rosselló

Horari: 17.00 a 21.00 h

Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes incloent els mètodes alternatius.
Bones pràctiques ambientals:
Protecció del medi ambient i eliminació d’envasos buits.
Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris

SESSIÓ 3 – DIJOUS, 20 D’ABRIL 2017

Professor: Josep Bonet

Lloc: Sala Ajuntament Rosselló

Horari: 17.00 a 21.00 h

Mesures per reduir els riscos sobre la salut: nivells d'exposició de la persona operari/ària.
Possibles riscos derivats de fer mescles de productes. Mesures preventives i de protecció de la
persona aplicadora. Equips de protecció individual ( EPIs ). Pràctiques d’identificació i
utilització d’ EPIs. Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscos laborals.

SESSIÓ 4 – DILLUNS, 24 D’ABRIL 2017

Professor : Doctor Manuel Masich

Lloc: Sala Ajuntament Rosselló

Horari: 17.00 a 21.00 h

Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones:
Riscos per a les persones consumidores per residus de productes fitosanitaris. Manera d'evitarlos 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. Estructures de vigilància
sanitària i disponibilitat d'accés per informar sobre qualsevol incident o sospita d'incident.

SESSIÓ 5 – DIMARTS, 25 D’ABRIL 2017

Professor : Josep Mª Parrot

Lloc: Sala Ajuntament Rosselló

Horari: 17.00 a 21.00 h

Productes fitosanitaris: classificació i descripció. Les etiquetes i de les fitxes de dades de
seguretat: classificació i etiquetatge. pictogrames, paraules d’advertiment, frases de risc 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

SESSIÓ 6 – DIJOUSS, 27 D’ABRIL 2017

Professor : Joan Agulló

Lloc: Escola Agrària d’Alfarràs

Horari: 15.00 a 20.00 h

Tractaments fitosanitaris .Mètodes d'aplicació de P. F.. Factors a tenir en compte per a una
aplicació eficient i correcta. Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips.
Aplicació de plaguicides.
Practiques d’aplicació. (regulació de l’equip)
Enquesta i avaluació.
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