
 

 

 

 

 

 

 

NOM DEL CURS 

Aplicador i manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic. 25 hores. 

DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS 

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. 

 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 

QUI EL NECESSITA? 

 Els/les usuaris/àries professionals responsables dels tractaments terrestres, inclosos els no agrícoles 

 

PROGRAMA DEL CURS 

1. Introducció: Els enemics dels conreus 

2. Plaguicides: descripció i generalitats 

3. L’etiqueta dels envasos dels productes fitosanitaris 

4. Perills derivats de la utilització de productes fitosanitaris 

5. Perillositat dels plaguicides per a la salut 

6. Mesures preventives i protectores en l’ús de plaguicides 

7. Principis de traçabilitat. Requisits en matèria d’higiene dels aliments 

i dels pinsos 

8. Normativa legal 

9. Pràctica fitosanitària correcta 

10. Aplicació de plaguicides. Maquinària de tractaments 

11. Pràctica presencial de regulació d’equips de tractaments  

 
Pràctiques presencials de regulació d'equips de tractaments.  Examen final. 
 

 



 

METODOLOGIA I RECURSOS DIDÀCTICS 

Metodologia activa i participativa. Aquest curs es desenvolupa en modalitat presencial. Aquest curs 

disposarà de llibre, llibreta, maletí i bolígraf. 

 

TITULACIÓ - CERTIFICACIÓ 

Un cop realitzat i acabat tot el procés de formació amb èxit, l’alumne rebrà el diploma corresponent amb 

la formació rebuda. El carnet oficial de Manipulador i Aplicador de productes fitosanitaris es rebrà al 

domicili particular per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi natural 

de la Generalitat de Catalunya.  

 

 

INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT 

Per rebre més informació i assessorament personalitzat pots: 

 Enviar les teves dades i ens posarem en contacte amb tu! 

www.lescola.es/almenar/ca/contactar.html 

 Trucar als telèfons 973 77 13 77 o al 656 90 47 63 

 Enviar un correu electrònic a info@lescola.es  
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