Formació com a MANIPULADOR DE PRODUCTES
FITOSANITARIS. NIVELL BÀSIC
Objectiu del curs:
Impartir formació teoricopràctica adreçada a persones desocupades que volen assolir la qualificació
necessària per a l'obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris (plaguicides), de
NIVELL BÀSIC i poder manipular i aplicar productes plaguicides que no siguin o generin gasos
classificats com a tòxics o molt tòxics segons el que disposa el Reial Decret 255/2003
Dates previstes i horaris: del 6 al 10 de maig de 2019 de 9.00h a 14.00h.
Total hores: 25
Perfil d’entrada de l’alumnat:
 Motivació envers les ocupacions del sector agrícola i de jardineria
 Disponibilitat horària.
 Persones desocupades
 Residents als barris de Cerdanyola, Rocafonda o El Palau.

Programa Formatiu:
FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA
25 hores:
1. Plagues dels cultius.
2. Productes fitosanitaris
3. Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris per al medi ambient.
4. Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones.
5. Mesures per reduir els riscos sobre la salut: Nivells d'exposició de l'operari.
6. Pràctiques d'identificació i utilització de EPI.
7. Seqüència correcta durant el transport, emmagatzematge i manipulació dels productes fitosanitaris.
8. Mètodes de control de plagues, incloent els mètodes alternatius.
9. Mètodes d'aplicació de productes fitosanitaris.
10. Equips d'aplicació: descripció i funcionament.
11. Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips.
12. Pràctiques d'aplicació de tractament fitosanitari.
13. Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscos laborals.
14. Mètodes per identificar els productes fitosanitaris il·legals i riscos associats al seu ús. Infraccions,
sancions i delictes.

Principals sortides professionals:
 Peó agrícola
 Peó jardineria
 Operari de viver
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport
als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, regulat per
l’Ordre EMO/225/2014 i amb Resolució ORDRE TSF/122/2018, de 23 de juliol”

