Annex 3
COMUNICACIÓ DE LA IMPARTICIÓ D’UN CURS PER ADQUIRIR
EL CARNET D’USUARI PROFESSIONAL DE PRODUCTES FITOSANITARIS

Registre d’entrada:

Nom i llinatges:
DNI, passaport o NIE:
En nom propi / En representació de:
NIF:
Adreça per a notificacions:
Localitat:

Codi postal:

Municipi:

Província:
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Telèfons:

Fax:

Adreça electrònica:

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

EXPÒS:
1. Que estic designada com a entitat de formació dels cursos per adquirir el carnet d’usuari
professional de productes fitosanitaris de nivell
Bàsic

Qualificat

Fumigador

Complementari qualificat

Pilot aplicador

Complementari bàsic

Curs pont bàsic-qualificat

2. Que comunic la impartició d’un curs de nivell
Bàsic

Qualificat

Fumigador

Complementari qualificat

Pilot aplicador

Complementari bàsic

Curs pont bàsic-qualificat

3. Que, a aquest efecte, aport una memòria en què s’especifiquen1:
L’objectiu del curs.
El programa del curs amb les unitats didàctiques i les hores lectives.
El lloc on s’ha d’impartir la teoria i s’han de dur a terme l’examen i les pràctiques.
El calendari i l’horari del curs (teoria, examen i pràctiques).
La justificació del contingut de les pràctiques.
El material i els equips disponibles per a les pràctiques.
La persona responsable del curs i la llista dels professors amb la titulació per a les unitats didàctiques,
l’experiència i altra informació complementària d’interès en relació amb el curs.
Les places oferides.
El model de prova final resolt2 que s’ha de fer per superar el curs.
En el cas que els cursos siguin de la modalitat en línia, a més de la documentació especificada en els apartats
anteriors, la plataforma informàtica que es farà servir.
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DESTINACIÓ: CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA
DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA I RAMADERIA. SERVEI D’AGRICULTURA

NOTA ACLARATÒRIA:

1. En el cas que l’entitat de formació sol·liciti al mateix temps diversos cursos del mateix nivell de formació podrà
presentar una única sol·licitud de comunicació de cursos, adjuntant una sola vegada aquella documentació
especificada en el punt 3 que sigui comú per a aquests cursos sol·licitats.
En el cas que l’entitat de formació hagi presentat en anteriors sol·licituds part de la documentació especificada en
el punt 3 que sigui comú per a qualsevol altre curs que pretengui sol·licitar, se l’eximeix d'aportar aquesta
documentació sempre que s’indiqui a aquesta sol·licitud les referències corresponents (número de registre
d’entrada i data), constatant quan va ser presentada aquesta documentació.
2. El model de prova final s’haurà de presentar resolt, indicant quina és la pregunta correcta i en el cas de les
preguntes corresponents a càlculs de dosi s’hauran d’adjuntar, a més, els càlculs tinguts en compte per a
resoldre’ls.

