Formació
Escoles Agràries

Nivell bàsic de manipulador i
aplicador de productes fitosanitaris
Espiells (Sant Sadurní d’Anoia), del 5 de març al 2 d’abril de 2019

Presentació i objectius
D’acord amb el DECRET 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa
fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal, els aplicadors i el personal de les
empreses dedicades als tractaments amb plaguicides han d'haver superat cursos de capacitació
homologats.
Cal disposar del carnet de nivell bàsic sempre que es participi directament en l'aplicació o manipulació
de productes fitosanitaris (que no siguin gasos o generadors de gasos classificats com a tòxics i/o molt
tòxics).
All llarg del curs es donaran els coneixements necessaris i, al final, es farà l’examen obligatori per
obtenir el carnet.

Requisits de preinscripció i matriculació
Preinscripció: Les preinscripcions es poden fer fins a 7 dies abans (26/02/19) de l’inici del curs
(05/03/19). Es confirmarà la plaça i forma/termini de pagament de la matrícula mitjançant un correu
electrònic. La preinscripció NO garanteix la plaça.
Matriculació: El primer dia de classe cal portar la següent documentació: fotocòpia del DNI, fotocòpia
de la nòmina o rebut d’autònoms, fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (targeta sanitària) i
resguard bancari del pagament. No es considerarà vàlida la matrícula fins a haver fet el pagament de
l’import del curs per via bancària. Es necessari un mínim de preinscrits per realitzar el curs.

Professorat
Veure dors

Realització

Inscripcions

Lloc:
Escola de Viticultura i
Enologia Mercè Rossell i
Domènech
Barri d’Espiells, s/n, 08770
Sant Sadurní d’Anoia.
Calendari i horari:
Veure dors
Durada del curs:
21 h

Podeu preinscriure-us-hi, fins el 26 de febrer, en el següent
FORMULARI.
Per més informació: eaespiellscursos@gencat.cat

Coordinador:
Xavier Subirós, telèfon 93 891 14 12,
a/e: xsscursosespiells@gmail.com
Cost del curs:
Dret d’inscripció: 32 €
Dret d’examen: 20 €

Més informació: agricultura.gencat.cat
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Programa i professorat
ELS ENEMICS DELS CULTIUS, dt. 5 i dj. 7 de març (de 16 a 19 h)

• Contingut: Aquest mòdul pretén recollir els aspectes més importants relacionats amb les plagues, les
malalties i les males herbes, i també els principals mètodes i mesures alternatives per controlar-les.
• Professor: Xavier Subirós, enginyer agrònom.

ELS PRODUCTES FITOSANITARIS, dt. 12 i dj. 14 de març (de 16 a 19 h)
• Contingut: Conèixer la composició i les característiques dels productes fitosanitaris, així com la
interpretació correcta de les etiquetes i la importància de complir-ne les indicacions.
• Professor: Joan Tarrida, enginyer tècnic agrícola i assessor.

MÈTODES D'APLICACIÓ I EQUIPS DE TRACTAMENT, dt. 19 i dj. 21 de març (de 16 a 19 h)
• Contingut: Fases de l’aplicació d'un tractament. Factors que determinen l'eficàcia i eficiència d'un
tractament. Equips de tractament, manteniment i revisions. Risc de contaminació dels tractaments i
mesures preventives. Pràctiques de regulació.
• Professor: Mireia Ercilla, graduada en Agronomia.

ASPECTES NORMATIUS, dt. 26 de març (de 16 a 19 h)
• Contingut: Normativa i requeriment legals que afecten la fabricació, el transport, la comercialització i
la utilització dels productes fitosanitaris.
• Professor: Joan Tarrida, enginyer tècnic agrícola i assessor.

ELS FITOSANITARIS I LA SALUT, dj. 28 de març (de 15 a 19 h)
• Contingut: Riscos dels productes fitosanitaris per a la salut. Bons hàbits de treball amb productes
fitosanitaris. Mesures de protecció i prevenció per evitar riscos en l'ús, el transport, l’emmagatzematge i
la manipulació els productes fitosanitaris. Primers auxilis en cas d'intoxicació.
• Professor: Marc Domènech, infermer especialitzat en crítics.
EXAMEN, dt. 2 d’abril (de 16 a 17 h)
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