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MANIPULADOR I APLICADOR DE PRODUCTES 
FITOSANITARIS. NIVELL BÀSIC 

 
Destinat a: 
 
Destinat a agricultors que no disposin de personal auxiliar en la mateixa 
explotació. Personal auxiliar de les empreses i altres entitats dedicades a 
l’aplicació de productes fitosanitaris. Personal auxiliar de les empreses i 
explotacions agràries que apliquin productes fitosanitaris. El personal auxiliar 
dels establiments de venda al públic de productes fitosanitaris. 

 
Objectius: 
 

• Donar Capacitar a tot aquell personal que necessiti  aplicar o manipular 
de manera directa productes fitosanitaris que no siguin gasos o 
generadors de gasos classificats com a tòxics i/o molt tòxics. 
 

Programa 
 

1. Plagues (incloses les malalties i les males herbes) dels cultius: classificació i 
descripció.                                                                                                                        1h 
 
 2. Productes fitosanitaris.                                                                                          3h 

• Classificació i descripció. 
• Importància i contingut de les etiquetes i de les fitxes de dades de 

seguretat: classificació i etiquetatge. 
• Pictogrames, paraules d'advertiment, frases de risc o indicacions de 

perill, consells de prudència, símptomes d'intoxicació i recomanacios 
per l'usuàri. 

• Cassos pràctics. 
 

3. Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris per al medi 
ambient                 3 h 
 

• Mesures per reduir aquests riscos, incloent mesures d'emergència en cas 
de contaminacions accidentals. 

• Bones pràctiques ambientals amb relació a la preservació dels 
recursos naturals, biodiversitat, flora i fauna. 

• Protecció i mesures especials establertes en la Directiva marc de 
l'aigua (Directuva 2000/60/CE).  

• Eliminació d'envasos buits. 
• Cassos pràctics. 
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 4. Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones:               
2h 

• Riscos per al consumidor o consumidora per residus de productes 
fitosanitaris. Manera d'evitar-los i mesures d'emergència en cas de 
contaminacions accidentals. Concepte de seguretat alimentària. 

• Riscos per a la població en general. 
• Riscos per a l'aplicador o aplicadora: intoxicacions i altres efectes 

sobre la salut. Pràctiques de primers auxilis. 
• Estructures de vigilància sanitària i disponibilitat d'accés per informar 

sobre qualsevol incident o sospita d'incident. 
 
 

5. Mesures  per reduir els riscos sobre la salut.                                                           
1h 

• Nivells d'exposició de l'operari o operària. 
• Possibles riscos derivats de fer mescles de productes. 
• Mesures preventives i de protecció de l'aplicador o aplicadora. 
• Equips de protecció individual (EPI) 
 

 

6. Pràctiques d'identificació i utilització d'EPI.                                                          
0,5h 
 
7. Seqüència correcta durant el transport, emmagatzematge i manipulació dels  
productes fitosanitaris.                                                                                                   
1h 
 
8. Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes incloent els mètodes 
alternatius. Tractaments fitosanitaris. Preparació, mescla i aplicació.                      
2h 
 
9. Mètodes d'aplicació de productes fitosanitaris. Factors a tenir en compte per 
una aplicació eficient i correcta.                                                                                            
2h 
 
10. Equips d'aplicació: Descripció i funcionament.                                                     
1h 
 
11. Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips.                               
1h 
 
12 .Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscos laborals.               
0,5h 
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13. Mètodes per identificar els productes fitosanitaris il.legals i riscos associats 
al seu ús. Infraccions, sancions i delictes.                                                                       
2h 
 
14. Guies de pràctiques correctes d'higiene.                                                                
1h 
 
15. Pràctiques d'aplicació de tractament fitosanitari.                                                  
4h 
 
Exàmen                                                                                                                             1h 
 
 
Metodologia 
 
 La participació activa és l’eix fonamental entorn el qual es desenvolupa aquest curs, 
d’aquesta manera, les sessions combinen l’exposició de conceptes teòrics amb 
exercicis pràctic a l'aula i amb  la realització de pràctiques d'aplicació en espai 
exterior.  
Els mitjans didàctics utilitzats per la impartició del curs consisteixen en la utilització 
del canó de projecció, material didàctic  de suport que complementària l'exposició 
del docent i instruments i material per la realització de les pràctiques d'aplicació. 
 
 


