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ANNEX II 

 
I. IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

Denominació: Maneig i manteniment de maquinària agrària 
 
Codi: AGAU0111 
 
Família professional: Agrària 

 
Àrea professional: Agricultura 

 
Nivell de qualificació professional: 2 

 
Qualificació professional de referència: 

 
AGA547_2 Maneig i manteniment de maquinària agrària (RD 563/2011, de 20 
d'abril). 

 
Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de 
professionalitat: 

 
UC1804_2:  Manejar màquines agrícoles d'accionament i tracció, i fer-ne el 
manteniment. 
UC1805_2:  Manejar equips de preparació del sòl i fer-ne el manteniment. 
UC1806_2:  Manejar equips de sembra i plantació, i fer-ne el manteniment. 
UC1807_2:  Manejar equips per efectuar cures culturals i fer-ne el manteniment. 
UC1808_2:  Manejar equips d'aplicació de fertilitzants i productes fitosanitaris, i fer-
ne el manteniment. 
UC1809_2:  Manejar equips de recol·lecció, càrrega, descàrrega i transport de 
productes agraris, i fer-ne el manteniment. 

 
Competència general: 

 
Preparar i manejar màquines agrícoles i de jardineria d'accionament i tracció, així 
com equips utilitzats en les activitats de producció agrària, i fer-ne el manteniment. 
Tot plegat, aplicant criteris de qualitat i rendibilitat, i complint la normativa aplicable 
vigent, inclosa la de prevenció de riscos laborals i de protecció mediambiental. 

 
Entorn professional: 

 
Àmbit professional: 

 
Desenvolupa l'activitat professional en grans, mitjanes i petites empreses, públiques 
i privades, tant per compte propi com per compte aliè, dedicades a la producció 
agrària i a la prestació de serveis amb maquinària agrària, seguint, si escau, 
instruccions del responsable de l'explotació i tenint al seu càrrec personal de nivell 
inferior. 

 
Sectors productius: 

 
Se situa en el sector agrari, en les activitats productives següents: 
Explotacions agràries. Empreses de serveis de maquinària agrària. Empreses de 
serveis de jardineria. Empreses de comercialització de maquinària agrària. 
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Cooperatives, societats i altres agrupacions agràries. Institucions d'ensenyament, 
investigació i experimentació. Institucions públiques o privades amb activitats 
agràries o de jardineria. 

 
Ocupacions i llocs de treball relacionats: 

 
83211032 Tractorista. 
83211032 Tractorista i manipulador/ora agrícola. 
83211010 Conductor/ora i operador/ora de maquinària agrícola amb motor. 
 Operador/ora de maquinària de jardineria. 
 Operador/ora de maquinària de tractaments fitosanitaris. 
83211020 Conductor/ora-manipulador/ora de recol·lectora. 

 
Requisits necessaris per a l'exercici professional: 

 
Carnet d'aplicador/manipulador de productes plaguicides, segons el que estableix 
l'ordre PRE/2922/2005, de 19 de setembre, per la qual es modifica l'ordre de 8 de 
març de 1994, per la qual s'estableix la normativa reguladora d'homologació de 
cursos de capacitació per dur a terme tractaments amb plaguicides. 

 
Permís de conducció de la classe B o llicència de conducció per a tractors, segons 
el que estableix el reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament general de conductors. 

 
Durada de la formació associada: 630 hores 

 
Relació de mòduls formatius i d'unitats formatives: 

 
MF1804_2: Maneig i manteniment de màquines agrícoles d'accionament i tracció 
(120 hores). 
·  UF2015: Maneig de màquines agrícoles d'accionament i tracció (80 hores). 
·  UF2016: Manteniment de màquines agrícoles d'accionament i tracció (40 hores). 
MF1805_2: Maneig i manteniment d'equips de preparació del sòl (80 hores). 
MF1806_2: Maneig i manteniment d'equips de sembra i plantació (80 hores). 
MF1807_2: Maneig i manteniment d'equips per fer cures culturals (70 hores). 
MF1808_2: Maneig i manteniment d'equips d'aplicació de fertilitzants i productes 
fitosanitaris (120 hores). 
·  UF2017: Maneig i manteniment d'equips d'aplicació de fertilitzants (50 hores). 
·  UF2018: Maneig i manteniment d'equips d'aplicació de fitosanitaris (70 hores). 
MF1809_2: Maneig i manteniment d'equips de recol·lecció, càrrega, descàrrega i 
transport de productes agraris (120 hores). 
·  UF2019: Maneig i manteniment d'equips de recol·lecció de productes agraris 

(70 hores). 
·  UF2020: Maneig i manteniment d'equips de càrrega, descàrrega i transport de 

productes agraris (50 hores). 
 

MP0428:  Mòdul de pràctiques professionals no laborals de maneig i manteniment 
de maquinària agrària (40 hores). 

 
Vinculació amb capacitacions professionals: 

 
La formació establerta en el present reial decret al mòdul formatiu MF1808_2: 
Maneig i manteniment d'equips d'aplicació de fertilitzants i productes fitosanitaris 
capacita per obtenir el carnet d'aplicador/manipulador de productes plaguicides, 
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segons el que estableix l'ordre PRE/2922/2005, de 19 de setembre, per la qual es 
modifica l'ordre de 8 de març de 1994, per la qual s'estableix la normativa 
reguladora d'homologació de cursos de capacitació per dur a terme tractaments amb 
plaguicides. 

 
II. PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 
 

El perfil professional del certificat de professionalitat es defineix per la qualificació 
professional i/o per les unitats de competència del Catàleg Nacional de 
Qualificacions Professionals que aquest tingui de referència. Inclou les realitzacions 
professionals (RP) i els criteris de realització (CR) de cadascuna de les unitats de 
competència que conformen el certificat de professionalitat.  
 
Aquesta informació es pot consultar, en català, al Catàleg de Qualificacions 
Professionals de Catalunya publicat al web de l’Institut Català de Qualificacions 
Professionals, a http://aplitic.xtec.cat/e13_cfp_icqp/menuInici.do. 

 
III.  FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

MÒDUL FORMATIU 1 
 
Denominació: MANEIG I MANTENIMENT DE MÀQUINES AGRÍCOLES 
D'ACCIONAMENT I TRACCIÓ 

 
Codi: MF1804_2 

 
Nivell de qualificació professional: 2 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC1804_2: Manejar màquines agrícoles d'accionament i tracció, i fer-ne el 
tractament. 

 
Durada: 120 hores 

 
UNITAT FORMATIVA 1 

 
Denominació: MANEIG DE MÀQUINES AGRÍCOLES D'ACCIONAMENT I 
TRACCIÓ 

 
Codi: UF2015 
Durada: 80 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1 i l'RP2, 
i amb l'RP4 pel que fa a la preparació i el maneig de màquines agrícoles 
d'accionament i tracció. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1:  Dur a terme operacions de preparació de màquines agrícoles d'accionament i 
tracció, utilitzant els equips i mitjans necessaris i seguint els procediments establerts 
en la documentació tècnica. 

CE1.1  Esmentar la informació dels manuals i documents tècnics emprats en la 
preparació de màquines agrícoles d'accionament i tracció. 
CE1.2  Descriure diferents tipus de màquines agrícoles d'accionament i tracció. 



 

4/54 

 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

CE1.3  Descriure tipus i procediments d'enganxament entre màquines 
agrícoles d'accionament i tracció, i equips. 
CE1.4  Explicar diferents tipus i procediments de llastat de les màquines 
agrícoles. 
CE1.5  Explicar el procediment de muntar i acoblar l'arbre de transmissió de les 
màquines agrícoles. 
CE1.6  Explicar el funcionament de la presa de força de la màquina agrícola 
d'accionament i tracció, i les diverses opcions d'ús. 
CE1.7  Esmentar els punts de comprovació de nivells de les màquines 
agrícoles d'accionament i tracció, i descriure les operacions d'actuació. 
CE1.8  Esmentar els tipus de rodes pneumàtiques, enumerar les 
característiques principals i descriure el procés d'inflat. 
CE1.9  Esmentar la normativa aplicable vigent i els criteris de qualitat i 
rendibilitat en matèria de preparació de màquines agrícoles d'accionament i 
tracció. 
CE1.10  En un cas pràctic degudament caracteritzat de preparació de màquines 
agrícoles d'accionament i tracció: 
-  Elegir, muntar i regular l'enganxament. 
-  Muntar l'arbre de transmissió apropiadament. 
-  Seleccionar i muntar el llastat. 
-  Proveir de carburant. 
-  Comprovar i corregir els nivells de lubricant i la pressió dels pneumàtics, 

entre d'altres. 
-  Dur a terme les operacions complint la normativa aplicable vigent. 

 
C2:  Operar amb màquines agrícoles d'accionament i tracció aplicant les tècniques i 
opcions apropiades en funció de les característiques de la màquina i el tipus de 
feina. 

CE2.1  Indicar la utilitat dels comandaments i elements de monitorització de la 
cabina, així com els elements de transmissió de potència de les màquines 
agrícoles d'accionament i tracció. 
CE2.2  Enumerar les prestacions del motor dièsel en funció del règim de 
funcionament i les càrregues a què se sotmet (parell, potència i consum 
específic). 
CE2.3  Descriure els components de la cadena cinemàtica del moviment i 
explicar la utilitat dels diferents grups que poden constituir la caixa de canvis. 
CE2.4  Descriure els components de la cadena cinemàtica de l'eix de la presa 
de força i explicar la utilitat de les diferents posicions de funcionament. 
CE2.5  Explicar el funcionament de l'elevador hidràulic i la utilitat de cada un 
dels controls associats. 
CE2.6  Indicar diferents opcions de tracció mecànica que es poden adoptar. 
CE2.7  Indicar diferents opcions d'electrònica embarcada que es poden adoptar. 
CE2.8  Esmentar la normativa aplicable vigent, inclosa la de prevenció de riscos 
laborals, i els criteris de qualitat i rendibilitat en matèria de maneig de màquines 
agrícoles d'accionament i tracció. 
CE2.9  En un cas pràctic degudament caracteritzat de maneig de màquines 
agrícoles d'accionament i tracció per desenvolupar un determinat tipus de tasca: 

-  Escollir el règim del motor. 
-  Posar el motor en funcionament. 
-  Triar la posició i el règim de funcionament de la presa de força. 
-  Triar la posició del control de l'elevador hidràulic. 
-  Triar les funcions de tracció o electrònica embarcada de possible ús. 
-  Escollir el grup de canvi i la marxa per avançar. 
-  Conduir la màquina agrícola d'accionament i tracció. 
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-  Dur a terme les operacions complint la normativa aplicable vigent. 
 

C3:  Aplicar normes de prevenció de riscos laborals i de protecció mediambiental 
establertes en el maneig de màquines agrícoles d'accionament i tracció. 

CE3.1  Enumerar diferents equips de protecció individual que cal utilitzar en el 
maneig de màquines agrícoles d'accionament i tracció. 
CE3.2  Explicar les normes de seguretat individual i col·lectiva per mantenir la 
zona de treball lliure de riscos. 
CE3.3  Descriure els elements de seguretat que tenen les màquines agrícoles 
d'accionament i tracció. 
CE3.4  Explicar tècniques per utilitzar amb seguretat màquines agrícoles 
d'accionament i tracció. 
CE3.5  Explicar els passos que cal seguir davant d'una incidència en matèria de 
seguretat i salut de les persones i protecció del medi ambient en la utilització de 
màquines agrícoles d'accionament i tracció. 
CE3.6  En un cas pràctic degudament caracteritzat de maneig de màquines 
agrícoles d'accionament i tracció: 

-  Triar els equips de protecció individual necessaris per a l'activitat. 
-  Mantenir la zona de treball lliure de riscos. 
-  Comprovar els elements de seguretat de les màquines. 
-  Simular les accions i els protocols que s'han de seguir davant d'una 

incidència durant l'ús en matèria de seguretat i salut de les persones i 
protecció del medi ambient. 

 
Sumari 

 
1.  Màquines agrícoles d'accionament i tracció. 

-  Història i evolució. 
-  Utilitats en el sector agrari. 
-  Innovacions tecnològiques. 
-  Estadística. 

-  Classificació. 
-  Potència nominal. 
-  Bases de rodolament, eixos de tracció i sistemes de direcció. 
-  Adaptacions (pes, amplada i alçària). 

-  Utilitats de les màquines. 
-  Treballs de tracció. 
-  Treballs per accionament a la presa de força. 
-  Treballs per accionament amb el sistema oleohidràulic. 

-  El manual de l'operador o llibre d'instruccions (presa de contacte). 
-  Descripció de la màquina. 
-  Maneig correcte i segur. 
-  Manteniment. 
-  Característiques tècniques. 

 
2.  Funcionament del motor dièsel de les màquines agrícoles d'accionament i 

tracció. 
-  Principis de funcionament. 

- Transmissió d'energia (flux i balanç). 
- Base termodinàmica. 
- Temps de funcionament. 

-  Estructura funcional. 
-  Composició mecànica bàsica. 
-  Sistema de lubricació i refrigeració. 
-  Sistema d'alimentació d'aire i eliminació de gasos. 
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-  Sistema d'aportació de combustible. 
-  Prestacions. 

-  Forces i moments. 
-  Parell resistent o càrrega i parell motor. 
-  Règim o revolucions del motor. 
-  Potència màxima i potència desenvolupada. 

-  Corbes de funcionament (representació de prestacions). 
-  Parell motor. 
-  Potència desenvolupada. 
-  Consum específic. 

-  Consum de combustible i prestacions. 
-  Potència desenvolupada (parell i règim). 
-  Funcions d'ús. 

-  Contaminació dels motors. 
-  Emissió de contaminants. 
-  Característiques dels combustibles. 
-  Sistemes de reducció de la contaminació. 

-  Especificacions tècniques del motor. 
 

3.  Transmissió de potència en les màquines agrícoles d'accionament i tracció. 
-  La cadena cinemàtica del moviment. 

-  Motor dièsel. 
-  Embragatge del moviment. 
-  Caixes de canvi (grups sincronitzats, grups en càrrega, grups oleostàtics 

i transmissió variable contínua). 
-  Grup corona cònica diferencial i el seu bloqueig. 
-  Reduccions finals. 
-  Bases de tracció (rodes pneumàtiques). 
-  Els frens. 

-  La transmissió de potència de tracció. 
-  Moviment a les bases de tracció (parell i règim). 
-  Pes sobre els eixos de tracció. 
-  Pèrdues per rodolament i lliscada (pes, superfícies de bases de 

rodolament de tracció i característiques de les superfícies de treball). 
-  Capacitat de tracció (pes i moviment en els eixos motrius). 
-  El llastat i el repartiment de pes sobre els eixos. Elements de llastat. 
-  El rendiment en els treballs de tracció i l'índex de lliscada. 

-  Les cadenes cinemàtiques de les preses de força. 
-  Règims independents de l'avanç i sincronitzats (proporcionals a l'avanç). 
-  Normalització de règims de funcionament (540 i 1000). 
-  Els acoblaments del moviment (embragatges en càrrega). 
-  Grups de canvi i posicions econòmiques. 
-  Normalització d'eixos externs. 
-  El rendiment en els treballs per accionament a l'eix de la presa de força. 

-  El sistema oleohidràulic. 
-  Esquema general. 
-  Les bombes oleohidràuliques. 
-  Els actuadors oleohidràulics (cilindres i motors). 
-  Els distribuïdors (en funció dels actuadors). 
-  Els controls de l'elevador del tractor (profunditat, esforç, mixt, flotant i 

lliscada). 
-  El sistema elèctric i electrònic. 

-  Esquema general. 
-  La bateria. 
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-  La preinstal·lació ISOBUS. 
-  Funcions de l'electrònica embarcada. 
-  L'autoguiat (controls i precisió). 

 
4.  Control dels elements d'execució del treball. 

-  Les bases de rodolament (rodes pneumàtiques). 
-  Part metàl·lica: llanta i disc (ample de via). 
-  Part pneumàtica. Les cobertes (deterioraments i anomalies). 
-  Pressió de l'aire als pneumàtics (procés d'inflat). 

-  Els elements per enganxar. 
-  La normalització d'enganxaments. 
-  Els enganxaments en un punt. 
-  L'enganxament tripuntal. 
-  Tècniques i procediments per enganxar. 

-  Els acoblaments als eixos de la presa de força. 
-  Ubicació i tipus d'eixos. 
-  L'arbre de transmissió del moviment (barra telescòpica, articulacions de 

Cardan i homocinètiques, maneguets d'unió als eixos). 
-  Els elements de protecció de l'acoblament. 

-  Els acoblaments al sistema oleohidràulic. 
-  Les sortides externes i els distribuïdors relacionats. 
-  Connexions ràpides. 
-  Els comandaments de control. 

-  L'ús del sistema elèctric i electrònic. 
-  Panells de comandament (interacció amb l'operador). 
-  Funcions d'ús. 
-  Control de l'operador. 

 
5.  Funcionament de les màquines agrícoles d'accionament i tracció. 

-  Els criteris d'ús. 
-  Seguretat i salut de les persones. 
-  Protecció del medi ambient. 
-  Bones pràctiques (qualitat i rendibilitat del treball). 

-  Els treballs de tracció. 
-  Potència de tracció (força i velocitat). 
-  Enganxament de l'ormeig de tracció i llastat. 
-  Elecció del nivell de lliscada durant el treball. 
-  Elecció del règim del motor. 
-  Elecció de la marxa d'avanç. 
-  Funcions per als treballs de tracció (doble tracció, bloqueig de diferencial 

i funcions integrades). 
-  Treballs en l'eix de la presa de força. 

-  Potència desenvolupada a l'eix de la presa de força (demanda de la 
màquina accionada). 

-  Acoblament entre l'eix de la presa de força i l'eix receptor de la màquina 
(muntatge). 

-  Elecció de règims normalitzats (540, 1000). 
-  Elecció de la posició del grup de canvi (normal i econòmica). 

-  Treballs amb el sistema oleohidràulic. 
-  Potència oleohidràulica (pressió i cabal de l'oli). 
-  Elecció de la posició del control de l'elevador. 
-  Maneig dels distribuïdors oleohidràulics. 
-  Connexió dels acoblaments. 

-  Conducció de les màquines d'accionament i tracció. 
-  Comunicats de treball diari. 
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6.  Aplicació de la normativa de seguretat en el maneig de les màquines 

agrícoles d'accionament i tracció. 
-  Normativa en matèria de prevenció d'accidents. 

-  Llei de prevenció de riscos laborals. 
-  Altres disposicions aplicables. 

-  Normativa d'homologació de tractors i equivalents. 
-  Normativa sobre circulació de vehicles en vies públiques (amplada, 

enllumenat i senyalització). 
-  Inspecció tècnica de vehicles en tractors. Punts de verificació. 
-  La protecció en els llocs de conducció. 

-  Bolcada. 
-  Impactes. 
-  Aixafaments. 

-  Ergonomia de les cabines. 
-  Accessos. 
-  Ambient interior. 
-  Seients. 
-  Comandaments i instruments. 
-  Sorolls. 
-  Vibracions. 

-  Pictogrames i símbols de seguretat normalitzats. 
-  Seguretat viària. 

-  Llums. 
-  Dimensions. 
-  Senyalització. 

-  Equips de protecció individual (EPI) i col·lectiva. 
-  Plans de prevenció de riscos. 

 

 
UNITAT FORMATIVA 2 

 
Denominació: MANTENIMENT DE MÀQUINES AGRÍCOLES D'ACCIONAMENT I 
TRACCIÓ 

 
Codi: UF2016 

 
Durada: 40 hores 
 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP3, i amb 
l'RP4 pel que fa al manteniment de màquines agrícoles d'accionament i tracció. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació: 

 
C1:  Fer operacions de manteniment de màquines agrícoles d'accionament i tracció 
utilitzant els equips i mitjans necessaris, i seguint els procediments establerts en la 
documentació tècnica. 

CE1.1  Esmentar la informació destinada a mantenir les màquines agrícoles 
d'accionament i tracció, i que s'inclou en els manuals i documents tècnics. 
CE1.2  Enumerar possibles deterioraments o anomalies que es poden detectar 
en els elements mecànics, hidràulics, pneumàtics i elèctrics, i explicar els 
procediments de substitució i les petites reparacions. 
CE1.3  Assenyalar els punts de greixatge dels elements estructurals en 
màquines agrícoles d'accionament i tracció. 
CE1.4  Enumerar treballs de comprovació i substitució de líquids i filtres. 
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CE1.5  Enumerar dades que s'han d'anotar en el llibre de control de 
manteniment de màquines agrícoles d'accionament i tracció. 
CE1.6  Esmentar la normativa aplicable vigent i els criteris de qualitat i 
rendibilitat en matèria de manteniment de màquines agrícoles d'accionament i 
tracció. 
CE1.7  En un cas pràctic degudament caracteritzat de manteniment de 
màquines agrícoles d'accionament i tracció: 

-  Comprovar l'estat dels elements mecànics, hidràulics, pneumàtics i 
elèctrics, i reparar-ne possibles deterioraments i avaries. 

-  Greixar els elements estructurals. 
-  Dur a terme els treballs de substitució de líquids i filtres. 
-  Fer reparacions bàsiques. 
-  Anotar les dades requerides en el llibre de control de manteniment. 
‐  Dur a terme les operacions complint la normativa aplicable vigent. 

 
C2:  Aplicar normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental 
establertes en el manteniment de màquines agrícoles d'accionament i tracció. 

CE2.1  Enumerar diferents equips de protecció individual que cal utilitzar en el 
manteniment de màquines agrícoles d'accionament i tracció. 
CE2.2  Explicar les normes de seguretat individual i col·lectiva per mantenir la 
zona de treball lliure de riscos. 
CE2.3  Explicar tècniques per utilitzar amb seguretat les eines destinades a 
mantenir les màquines agrícoles d'accionament i tracció. 
CE2.4  Esmentar procediments de classificació, emmagatzematge i manipulació 
de consumibles i residus que evitin riscos per al medi ambient i les persones. 
CE2.5  Explicar els passos que cal seguir davant d'una incidència en matèria de 
seguretat i salut de les persones i protecció del medi ambient en el manteniment 
de màquines agrícoles d'accionament i tracció. 
CE2.6  En un cas pràctic degudament caracteritzat de manteniment de 
màquines agrícoles d'accionament i tracció: 

-  Triar els equips de protecció individual necessaris per a l'activitat. 
-  Mantenir la zona de treball lliure de riscos. 
-  Comprovar els elements de seguretat de les màquines. 
-  Classificar, emmagatzemar i manipular consumibles i residus. 
-  Utilitzar les màquines i eines de manteniment. 
-  Simular les accions i els protocols que s'han de seguir davant d'una 

incidència durant el manteniment en matèria de seguretat i salut de les 
persones i protecció del medi ambient. 

 
Sumari 

 
1. Materials i eines per al manteniment de màquines agrícoles d'accionament i 
tracció. 

-  Combustibles i lubricants. 
-  Combustibles fòssils i biocombustibles. 
-  Lubricants del motor. 
-  Lubricants del sistema oleohidràulic. 
-  Altres lubricants. 

-  Refrigerants. 
-  Filtres. 
-  Elements de llastat. 
-  Eines i maquinària de taller. 
-  Manual de l'operador o llibre d'instruccions (indicacions). 
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2. Aplicació de la normativa bàsica de seguretat en el manteniment de 
màquines agrícoles d'accionament i tracció. 

-  Llei de prevenció de riscos laborals. 
-  Altres disposicions aplicables. 
-  Protocols d'actuació. 

 
3. Aplicació de la normativa bàsica de protecció mediambiental en el 
manteniment de màquines agrícoles d'accionament i tracció. 

-  Normativa mediambiental. 
-  Plans de prevenció de riscos mediambientals. 
-  Disposicions aplicables en relació amb la contaminació del medi i la gestió 

de residus. 
-  Bones pràctiques ambientals. 
-  Protocols d'actuació. 

 
4. Operacions de manteniment de les màquines agrícoles d'accionament i 
tracció. 

-  Manteniment periòdic (indicacions del manual de l'operador). 
-  Lubricants del motor. 
-  Lubricants del sistema oleohidràulic. 
-  Altres lubricants. 
-  Filtres. 

-  Anotacions en el llibre de control de manteniment. 
-  Manteniment diari. 

-  Càrrega de combustible. 
-  Comprovació i correcció de nivells (líquids). 
-  Comprovació de les cobertes (deterioraments, anomalies i pressió 

d'aire). 
-  Deterioraments i anomalies (correcció o substitució). 

-  Protocol d'actuació. 
-  Elecció d'EPI. 
-  Proteccions col·lectives. 
-  Execució d'activitats segons el pla de prevenció de riscos. 

-  Correcció de les avaries més habituals reparables al taller de l'explotació. 
-  Maneig dels residus del manteniment. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Les unitats formatives corresponents a aquest mòdul es poden programar de 
manera independent. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL FORMATIU 2 

 
Denominació: MANEIG I MANTENIMENT D'EQUIPS DE PREPARACIÓ DEL SÒL 

 
Codi: MF1805_2 

 
Nivell de qualificació professional: 2 
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Associat a la unitat de competència: 
 

UC1805_2: Manejar equips de preparació del sòl i fer-ne el manteniment. 
 

Durada: 80 hores 
 

Capacitats i criteris d'avaluació: 
 

C1:  Fer operacions de selecció i condicionament d'equips de preparació del sòl 
utilitzant els equips i mitjans necessaris, i seguint els procediments establerts en la 
documentació tècnica. 

CE1.1  Esmentar la informació dels manuals i documents tècnics utilitzats en 
cada un dels equips de preparació del sòl. 
CE1.2  Explicar les pautes que cal seguir per seleccionar les màquines agrícoles 
d'accionament i tracció en funció dels equips de preparació del sòl. 
CE1.3  Esmentar els equips de preparació del sòl més freqüents, i explicar-ne el 
funcionament i els criteris de selecció en funció del treball. 
CE1.4  Descriure diferents tècniques d'ajust de l'ample de via per als equips que 
ho requereixin. 
CE1.5  Explicar la regulació dels equips de preparació del sòl, tant amb els 
elements d'enganxament com amb elements propis dels equips. 
CE1.6  Enumerar tècniques d'enganxament d'equips de preparació del sòl a la 
màquina agrícola d'accionament i tracció, i explicar el muntatge de l'arbre de 
transmissió a l'eix receptor de l'equip. 
CE1.7  Explicar procediments de llastat que cal utilitzar en les operacions de 
preparació del sòl. 
CE1.8  Descriure els components dels circuits hidràulics que es poden muntar 
en equips de preparació del sòl. 
CE1.9  Esmentar la normativa aplicable vigent i els criteris de qualitat i rendibilitat 
en matèria de selecció i condicionament dels equips de preparació del sòl. 
CE1.10  En un cas pràctic degudament caracteritzat de selecció i 
condicionament dels equips de preparació del sòl: 

-  Seleccionar la màquina agrícola d'accionament i tracció, així com els 
equips de preparació del sòl, d'entre els disponibles. 

-  Seleccionar els procediments de treball. 
-  Ajustar l'ample de via a la màquina agrícola d'accionament i tracció, en 

els casos que sigui necessari. 
-  Enganxar i regular els equips de preparació del sòl, i assegurar-ne la 

unió. 
-  Fer el llastat, si cal. 
-  Muntar l'arbre de transmissió en els equips de preparació del sòl 

accionats per la presa de força de la màquina agrícola d'accionament i 
tracció. 

-  Comprovar el sistema hidràulic i la pressió dels pneumàtics en els equips 
que els portin. 

‐  Dur a terme les operacions complint la normativa aplicable vigent. 
 

C2:  Operar amb equips de preparació del sòl aplicant les tècniques i opcions 
apropiades en funció de les característiques de les màquines i el tipus de feina. 

CE2.1  Explicar el règim del motor, la marxa d'avanç i la posició de 
funcionament de la presa de força que cal emprar en la màquina agrícola 
d'accionament i tracció en funció dels equips utilitzats i la feina que s'ha de fer. 
CE2.2  Explicar les posicions del control de l'elevador que s'ha d'emprar en la 
màquina agrícola d'accionament i tracció segons els equips utilitzats i la feina 
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que s'ha de fer. 
CE2.3  Descriure diferents tasques de preparació del sòl i els objectius 
(profunditat de treball, soterrat de restes i agregats superficials, entre d'altres). 
CE2.4  Enumerar dades que s'han d'anotar en els comunicats de treball. 
CE2.5  Indicar bones pràctiques agràries referides a treballs amb equips de 
preparació del sòl. 
CE2.6  Explicar aspectes bàsics que incideixen en el cost de les operacions de 
preparació del sòl i en la seva eficàcia. 
CE2.7  Esmentar la normativa aplicable vigent, inclosa la de prevenció de riscos 
laborals i els criteris de qualitat i rendibilitat en matèria de maneig dels equips de 
preparació del sòl. 
CE2.8  En un cas pràctic degudament caracteritzat de maneig dels equips de 
preparació del sòl: 

-  Seleccionar el règim del motor i la marxa d'avanç de la caixa de canvis. 
-  Seleccionar la posició de funcionament de la presa de força i el control 

de l'elevador de la màquina agrícola d'accionament i tracció. 
-  Executar les operacions de preparació del sòl. 
-  Comprovar les condicions de treball de la màquina agrícola 

d'accionament i tracció, i el resultat de l'operació feta per l'equip. 
-  Registrar les dades de l'operació en el comunicat de treball. 
‐  Dur a terme les operacions complint la normativa aplicable vigent. 

 
C3:  Fer operacions de manteniment d'equips de preparació del sòl utilitzant els 
equips i mitjans necessaris, i seguint els procediments establerts en la documentació 
tècnica. 

CE3.1  Esmentar la informació destinada a mantenir els equips de preparació 
del sòl, i que s'inclou en els manuals i documents tècnics. 
CE3.2  Enumerar possibles deterioraments o anomalies que es poden detectar 
en els elements mecànics, hidràulics i pneumàtics dels equips de preparació del 
sòl. 
CE3.3  Descriure els passos que cal seguir per serrar o ajustar els elements 
estructurals dels equips de preparació del sòl. 
CE3.4  Explicar el funcionament dels elements de seguretat mecànica (fusibles 
mecànics i embragatges, entre d'altres) dels equips de preparació del sòl. 
CE3.5  Assenyalar els punts de greixatge dels elements estructurals dels equips 
de preparació del sòl. 
CE3.6  Descriure procediments de substitució dels elements actius de treball en 
els equips de preparació del sòl. 
CE3.7  Enumerar dades que s'han d'anotar en el llibre de control de 
manteniment dels equips de preparació del sòl. 
CE3.8  Esmentar la normativa aplicable vigent i els criteris de qualitat i 
rendibilitat en matèria de manteniment dels equips de preparació del sòl. 
CE3.9  En un cas pràctic degudament caracteritzat de manteniment d'un equip 
de preparació del sòl: 

-  Comprovar l'estat dels elements mecànics, hidràulics i pneumàtics, i 
reparar-ne possibles deterioraments i avaries. 

-  Comprovar l'estat dels elements estructurals dels equips i efectuar els 
serratges i ajustos necessaris. 

-  Comprovar l'estat dels elements de seguretat dels equips i substituir-los 
o ajustar-los segons correspongui. 

-  Greixar els elements estructurals dels equips. 
-  Comprovar l'estat dels elements actius de treball i, si escau, fer les 

substitucions necessàries a causa de trencaments o desgastos. 
-  Anotar les dades requerides en el llibre de control de manteniment. 
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‐  Dur a terme les operacions complint la normativa aplicable vigent. 
 

C4:  Aplicar normes de prevenció de riscos laborals i de protecció mediambiental 
establertes en el maneig i manteniment dels equips de preparació del sòl. 

CE4.1  Enumerar diferents equips de protecció individual que cal utilitzar en el 
maneig i manteniment d'equips de preparació del sòl. 
CE4.2  Explicar les normes de seguretat individual i col·lectiva per mantenir la 
zona de treball lliure de riscos. 
CE4.3  Descriure els elements de seguretat que tenen els equips de preparació 
del sòl. 
CE4.4  Explicar tècniques d'ús d'equips de preparació del sòl i tècniques d'ús de 
les eines destinades a mantenir-los amb seguretat. 
CE4.5  Esmentar procediments de classificació, emmagatzematge i manipulació 
de consumibles i residus per evitar riscos per al medi ambient i les persones. 
CE4.6  Explicar els passos que cal seguir davant d'una incidència en matèria de 
seguretat i salut de les persones i protecció del medi ambient, i esmentar els 
protocols corresponents. 
CE4.7  En un cas pràctic degudament caracteritzat de maneig i manteniment 
d'equips de preparació del sòl: 

-  Triar els equips de protecció individual necessaris per a l'activitat. 
-  Mantenir la zona de treball lliure de riscos. 
-  Comprovar els elements de seguretat dels equips. 
-  Classificar, emmagatzemar i manipular consumibles i residus. 
-  Utilitzar els equips i les eines de manteniment. 
-  Simular les accions i els protocols que cal seguir davant d'una incidència 

en matèria de seguretat i salut de les persones i protecció del medi 
ambient. 

 
Sumari 

 
 

1. Els sòls com a suport de l'acció dels equips de preparació del sòl. 
-  Constitució dels sòls. 

-  Textura. 
-  Estructura. 

-  Comportament mecànic del sòl. 
-  Contingut d'aigua al sòl i estats de consistència. Límits d'Atterberg. 
-  Resistència al trencament d'un sòl. Fórmula de Coulomb. 

-  Objectius dels treballs de preparació del sòl. 
-  Formació del perfil del sòl per al suport de les arrels de les plantes. 
-  Incorporació de productes. 
-  Soterrat de restes de collita. 
-  Eliminació de males herbes. 
-  Conservació de la humitat del sòl. 
-  Facilitar la germinació i naixença de les plantes. 
-  Altres. 

-  Efectes dels treballs de preparació del sòl. 
-  Trencament o volteig en una profunditat del sòl. 
-  Disgregació i barreja dels components del sòl. 
-  Formació de la topografia superficial del sòl. 
-  Compactació del sòl i formació de sola d'arada. 
-  Altres. 

-  Tècniques de conreu del sòl. 
-  Conreu convencional. 
-  Conreu vertical. 
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-  Conreu mínim. 
-  Conreu de conservació. 

 
2. Selecció dels equips de preparació del sòl. 

-  Classificació numèrica dels equips de preparació del sòl (ISO 3339). 
-  Demandes de potència dels equips de preparació del sòl (de tracció, 

d'accionament rotatiu i oleohidràulica). 
-  Ormejos de conreu primari o en profunditat. 

-  Arades de reixa i orelló per conrear amb volteig. 
-  Arades de cisells per conrear verticalment. 
-  Altres ormejos de conreu profund: discos, enfondidores, subsoladors i 

descompactadors, entre d'altres. 
-  Ormejos de conreu secundari o superficial. 

-  Grades de discos per al conreu amb volteig i la mescla del sòl. 
-  Vibrocultors per al conreu vertical del sòl. 
-  Corrons per conrear compactant i configurant superficialment el sòl. 
-  Altres eines de conreu superficial: grades de pues, grades rodants i 

taules anivelladores, entre d'altres. 
-  Ormejos de conreu de profunditat mitjana. 

-  Conreadores de discos per al conreu amb volteig i mescla del sòl. 
-  Conreadores de braços amb reixa per al conreu vertical del sòl. 
-  Altres ormejos de conreu de profunditat mitjana: conreadores de pala i 

conreadores de discos, entre d'altres. 
-  Ormejos accionats per la presa de força del tractor. 

-  Fresadores per al conreu profund amb mescla de sòl. 
-  Conreadores rotatives o rotocultors (eix vertical i eix horitzontal). 
-  Altres ormejos accionats a la presa de força del tractor: grades rotatives, 

grades alternatives i cavadores, entre d'altres. 
-  Ormejos per al conreu de conservació. 
-  Ormejos específics per a altres treballs de preparació del sòl (arada obre-

rases, corró de subsòl i aclotadora, entre d'altres). 
-  Ormejos combinats i combinació d'ormejos. 

 
3. Manteniment dels equips de preparació del sòl. 

-  Llibre d'instruccions de l'equip. Descripció i manteniment. 
-  Fungibles, residus, eines i maquinària de taller per utilitzar en el 

manteniment dels equips de preparació del sòl. 
-  Manteniment dels elements estructurals (greixar, ajustar i serrar, entre 

d'altres). 
-  Manteniment (ajustar i substituir) dels elements de seguretat de 

funcionament (fusibles i embragatges, entre d'altres). 
-  Manteniment (ajustar i substituir) dels elements actius de treball (reixes, 

fulles i pues, entre d'altres). 
-  Manteniment (deterioraments i avaries) dels elements oleohidràulics i 

pneumàtics dels equips (cilindres, motors i cables oleohidràulics, i rodes 
pneumàtiques, entre d'altres). 

-  Manteniment bàsic (procediments i mètodes) de diferents equips de 
preparació del sòl (arada de pala, arada de cisells, subsolador, conreadores, 
grades i rodets, entre d'altres). 

-  Llibre de control del manteniment dels equips de preparació del sòl. 
 

4. Preparació i maneig dels equips de preparació del sòl. 
-  Llibre d'instruccions de l'equip. Preparació i maneig. 
-  Regulació en les màquines d'accionament i tracció que utilitzen els equips de 

preparació del sòl. 
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-  Repartiment de pesos entre els eixos (regulació de l'enganxament, 
llastat). 

-  Ajust de l'ample de via (separació dels eixos de les rodes i amplada de 
les cobertes de les rodes). 

-  Regulació dels equips de preparació del sòl (amplada i profunditat de treball, 
entre d'altres). 

-  Connexió i regulació de l'enganxament (d'un punt, tripuntal). 
-  Acoblament de l'eix de la presa de força de la màquina d'accionament i 

tracció, i l'equip de preparació del sòl que requereix l'accionament de la 
presa de força. 

-  Connexió dels actuadors oleohidràulics (cilindres o motors) de l'equip de 
preparació del sòl des de la màquina d'accionament i tracció, si n'incorpora. 

-  Elecció de les condicions de funcionament en les màquines d'accionament i 
tracció. 

-  Règim del motor. 
-  Marxa d'avanç. 
-  Posició del control de l'elevador oleohidràulic. 
-  Posició i règim de la presa de força, si escau. 
-  Posició de les funcions electròniques, si escau. 

-  Maneig i avaluació del treball amb els equips de preparació del sòl. 
-  Calendari d'operacions (organització del treball). 
-  Treballs amb equips de preparació del sòl. 
-  Comprovació del resultat de l'operació respecte del previst. Qualitat de 

l'execució. 
-  Potència desenvolupada (amplada i profunditat de treball, tipus i 

condicions de la tasca, velocitat d'avançament). 
-  Estimació dels costos generats per la feina. 
-  Comunicats de treball i incidències. 

 
5. Aplicació de la normativa de seguretat i de protecció mediambiental en el 
maneig i manteniment dels equips de preparació del sòl. 

-  Seguretat i salut de les persones. 
-  Normativa (directiva de màquines). 
-  Dispositius de seguretat i informació per a l'usuari (pictogrames i símbols 

normalitzats). 
-  Normativa sobre la circulació de vehicles en vies públiques (amplada, 

enllumenat i senyalització). 
-  Normativa mediambiental aplicable. Maneig de residus. 
-  Normativa en matèria de prevenció d'accidents. 
-  Bones pràctiques agràries (aplicació de criteris de qualitat i rendibilitat en el 

manteniment i maneig dels equips). 
-  Pla de prevenció de riscos. 
-  Protocols d'actuació. 

-  Elecció d'EPI. 
-  Proteccions col·lectives. 
-  Execució dels treballs segons el pla de riscos. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 
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MÒDUL FORMATIU 3 

 
Denominació: MANEIG I MANTENIMENT D'EQUIPS DE SEMBRA I PLANTACIÓ 

 
Codi: MF1806_2 

 
Nivell de qualificació professional: 2 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC1806_2: Manejar equips de sembra i plantació, i fer-ne el manteniment. 

 
Durada: 80 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació: 

 
C1:  Fer operacions de selecció i condicionament d'equips de sembra i plantació 
utilitzant els equips i mitjans necessaris, i seguint els procediments establerts en la 
documentació tècnica. 

CE1.1  Esmentar la informació dels manuals i documents tècnics utilitzats en 
cada un dels equips de sembra i plantació. 
CE1.2  Explicar les pautes que cal seguir per seleccionar les màquines agrícoles 
d'accionament i tracció en funció dels equips de sembra i plantació. 
CE1.3  Esmentar diferents equips de sembra i plantació disponibles al mercat, i 
explicar els diferents procediments de treball segons el tipus de sòl, i el mètode 
de sembra i plantació, entre d'altres. 
CE1.4  Enumerar diferents tècniques d'enganxament d'equips de sembra i 
plantació a la màquina agrícola d'accionament i tracció, així com la seva 
regulació. 
CE1.5  Explicar mètodes de regulació d'equips de sembra i plantació. 
CE1.6  Descriure el muntatge d'arbres de transmissió propis d'equips de sembra 
i plantació. 
CE1.7  Descriure el funcionament i els punts d'inspecció de sistemes hidràulics i 
pneumàtics. 
CE1.8  Esmentar la normativa aplicable vigent i els criteris de qualitat i 
rendibilitat en matèria de selecció i condicionament dels equips de sembra i 
plantació. 
CE1.9  En un cas pràctic degudament caracteritzat de selecció i condicionament 
dels equips de sembra i plantació: 

-  Seleccionar la màquina agrícola d'accionament i tracció, així com els 
equips de sembra i plantació. 

-  Seleccionar els procediments de treball. 
-  Enganxar i regular els equips de sembra i plantació, i assegurar-ne la 

unió. 
-  Muntar l'arbre de transmissió als equips de sembra i plantació accionats 

per la presa de força de la màquina agrícola d'accionament i tracció. 
-  Regular equips de sembra i plantació en funció dels marcs de plantació o 

sembra. 
-  Efectuar el muntatge d'arbres de transmissió. 
-  Muntar diferents connexions hidràuliques, pneumàtiques o electròniques. 
-  Ajustar i comprovar sistemes hidràulics, la pressió dels pneumàtics i el 

nivell d'escuma. 
‐  Dur a terme les operacions complint la normativa aplicable vigent. 
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C2:  Operar amb equips de sembra i plantació aplicant les tècniques apropiades 
segons les característiques de les màquines i el tipus de feina. 

CE2.1  Descriure diferents òrgans vegetals que es poden utilitzar en equips de 
sembra i plantació, i fer-se malbé en manejar-los a causa de la seva sensibilitat. 
CE2.2  Descriure els components que incorpora el sistema dosificador (tremuja 
o plataforma d'emmagatzematge, eix dosificador, elements dosificadors, 
sistemes pneumàtics per separar llavors, rodes de tracció i transmissió de 
moviment a l'eix dosificador) i sistema distribuïdor (tubs de caiguda, circuit 
pneumàtic per transportar llavors, elements d'incorporació). 
CE2.3  Indicar el règim del motor, la marxa d'avanç i la posició de funcionament 
de la presa de força que s'ha d'emprar en l'equip de sembra i plantació, en 
funció dels equips de sembra i plantació utilitzats i les condicions de 
funcionament. 
CE2.4  Explicar diferents regulacions que es poden fer en equips de sembra i 
plantació: regulació d'elements de tall, separació entre línies, elements de 
condicionament del sòl, cabal de llavors, pressió de l'aire al circuit pneumàtic, 
separació entre deposicions dins la línia, profunditat d'incorporació, fixació o 
soterrat, marcador de passades. 
CE2.5  Definir objectius buscats amb l'ús de diferents equips de sembra i 
plantació (sembradores a ruix, sembradores per fileres, sembradores monogrà, 
plantadores i trasplantadores). 
CE2.6  Avaluar els resultats de l'operació amb els diferents equips de sembra i 
plantació. 
CE2.7  Enumerar dades que s'han d'anotar en fitxes de control i comunicats de 
treball. 
CE2.8  Indicar les bones pràctiques agràries pel que fa a treballs amb equips de 
sembra i plantació. 
CE2.9  Explicar aspectes bàsics que incideixen en el cost de l'operació (consum 
de combustible, inversió de l'equip, vida útil i manteniment, entre d'altres) i la 
seva eficàcia (moment, condicions del terreny i homogeneïtat de repartiment, 
entre d'altres). 
CE2.10  Esmentar la normativa aplicable vigent, inclosa la de prevenció de 
riscos laborals i els criteris de qualitat i rendibilitat en matèria de maneig dels 
equips de sembra i plantació. 
CE2.11  En un cas pràctic degudament caracteritzat de maneig dels equips de 
sembra i plantació: 

-  Carregar les llavors, les plantes o els òrgans vegetatius en les tremuges, 
els dipòsits o les plataformes d'alimentació. 

-  Ajustar la separació entre passades o ample de treball de l'equip, marc 
de sembra i plantació i profunditat d'incorporació, entre d'altres. 

-  Posar en marxa la màquina agrícola d'accionament i tracció, i 
seleccionar el règim del motor, la posició de funcionament de la presa de 
força i el control de l'elevador hidràulic. 

-  Regular l'ajust de cabal de llavor i la pressió o depressió de l'aire del 
sistema pneumàtic, i ajustar els elements de tall del sòl en cas de 
sembradora de sembra directa. 

-  Executar operacions de sembra i plantació segons les condicions 
establertes 

-  Comprovar les condicions de treball de la màquina agrícola 
d'accionament i tracció, i els resultats de l'operació feta per l'equip de 
sembra i plantació. 

-  Registrar les dades de l'operació en el comunicat de treball. 
‐  Dur a terme les operacions complint la normativa aplicable vigent. 
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C3:  Fer operacions de manteniment d'equips de sembra i plantació utilitzant els 
equips i mitjans necessaris, i seguint els procediments establerts en la documentació 
tècnica. 

CE3.1  Esmentar la informació destinada a mantenir els equips de sembra i 
plantació, i que s'inclou en els manuals i documents tècnics. 
CE3.2  Enumerar possibles deterioraments o anomalies que es poden detectar 
en elements mecànics, hidràulics i pneumàtics d'equips de sembra i plantació. 
CE3.3  Descriure els passos que cal seguir per serrar o ajustar els elements 
estructurals dels equips de sembra i plantació. 
CE3.4  Explicar el funcionament dels elements de seguretat mecànica (fusibles 
mecànics i embragatges, entre d'altres) d'equips de sembra i plantació. 
CE3.5  Assenyalar els punts de greixatge d'elements estructurals. 
CE3.6  Descriure elements que componen els sistemes de dosificació, 
distribució i incorporació de llavors o plantes en equips de sembra i plantació. 
CE3.7  Descriure procediments d'ajust, afilat o substitució d'elements de 
trencament del sòl en equips de sembra i plantació. 
CE3.8  Enumerar dades que s'han d'anotar en el llibre de control de 
manteniment d'equips de sembra i plantació. 
CE3.9  Esmentar la normativa aplicable vigent i els criteris de qualitat i 
rendibilitat en matèria de manteniment dels equips de sembra i plantació. 
CE3.10  En un cas pràctic degudament caracteritzat de manteniment dels 
equips de sembra i plantació: 

-  Comprovar l'estat dels elements mecànics, hidràulics i pneumàtics, i 
reparar-ne possibles deterioraments i avaries. 

-  Comprovar l'estat dels elements estructurals dels equips de sembra i 
plantació, i fer-hi els serratges i ajustos necessaris. 

-  Comprovar l'estat dels elements de seguretat dels equips i substituir-los 
o ajustar-los segons correspongui. 

-  Greixar els elements estructurals dels equips. 
-  Comprovar l'estat dels elements de dosificació, distribució i incorporació i 

trencament del sòl i dur a terme els ajustos necessaris, si escau. 
-  Comprovar l'estat dels elements de trencament del sòl dels equips i, si 

escau, fer les substitucions o els ajustos necessaris. 
-  Anotar les dades requerides en el llibre de control de manteniment. 
‐  Dur a terme les operacions complint la normativa aplicable vigent. 

 
C4:  Aplicar normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental 
establertes en el maneig i manteniment dels equips de sembra i plantació. 

CE4.1  Enumerar diferents equips de protecció individual que s'han d'utilitzar per 
manejar i mantenir equips de sembra i plantació. 
CE4.2  Explicar les normes de seguretat individual i col·lectiva per mantenir la 
zona de treball lliure de riscos. 
CE4.3  Descriure els elements de seguretat que tinguin els equips de sembra i 
plantació. 
CE4.4  Explicar tècniques d'ús d'equips de sembra i plantació, i tècniques d'ús 
de les eines destinades a mantenir-los amb seguretat. 
CE4.5  Esmentar procediments de classificació, emmagatzematge i manipulació 
de consumibles i residus per evitar riscos per al medi ambient i les persones. 
CE4.6  Explicar els passos que cal seguir davant d'una incidència en matèria de 
seguretat i salut de les persones i protecció del medi ambient, i esmentar els 
protocols corresponents. 
CE4.7  En un cas pràctic degudament caracteritzat de maneig i manteniment 
d'equips de sembra i plantació: 
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-  Triar els equips de protecció individual necessaris per a l'activitat. 
-  Mantenir la zona de treball lliure de riscos. 
-  Comprovar els elements de seguretat dels equips. 
-  Classificar, emmagatzemar i manipular consumibles i residus. 
-  Utilitzar els equips i les eines de manteniment. 
-  Simular les accions i els protocols que cal seguir davant d'una incidència 

en matèria de seguretat i salut de les persones i protecció del medi 
ambient. 

 
Sumari 

 
1. Material vegetal per a la sembra i plantació. 

-  Llavors o grans utilitzats per a la sembra (llavors i fruits, entre d'altres). 
-  Anatomia, morfologia i fisiologia. 
-  Capacitat germinativa i tractaments pregerminatius. 
-  Presentació de les llavors i valoració de la qualitat. 

-  Plantes per a la plantació mecanitzada (herbàcies i llenyoses). 
-  Estructura vegetal. 
-  Presentació i valoració de la qualitat. 

-  Òrgans vegetatius de plantació (tubercles, rizomes i bulbs, entre d'altres). 
-  Material vegetal per a la plantació mecanitzada. 
-  Presentació i valoració de la qualitat. 

 
2. Selecció dels equips de sembra i plantació. 

-  Demandes de potència dels equips de sembra i plantació. 
-  Components bàsics. 

-  Sistema de dosificació (cabal proporcional a l'avanç, entre d'altres). 
-  Sistema de distribució (de gravetat i pneumàtic). 
-  Sistema d'incorporació al sòl (preparació i obertura del sòl, deposició de 

l'òrgan vegetal i fixació de l'òrgan i tapat amb el sòl). 
-  Equips de sembra. 

-  Constitució bàsica, finalitat, forma d'ús i resultat esperat. 
-  Sembradores per fileres (de gravetat i pneumàtiques). 
-  Sembradores monogrà (mecàniques i pneumàtiques). 
-  Sembradores de sembra directa. 
-  Altres equips de sembra (a ruix i hidrosembres, entre d'altres). 
-  Equips de sembra combinats (amb adob, amb conreu). 

-  Equips de plantació. 
-  Constitució bàsica, finalitat, manera d'utilitzar-la i resultat esperat. 
-  Trasplantadores per a plantes herbàcies (amb arrel nua i amb mota). 
-  Plantadores per a plantes llenyoses (amb arrel nua i amb mota). 
-  Altres equips de plantació (de tubercles, bulbs i rizomes, entre d'altres). 
-  Equips de plantació combinats (plastitransplantadores i plastiplantadores, 

entre d'altres). 
 

3. Manteniment dels equips de sembra i plantació. 
-  Llibre d'instruccions de l'equip. Descripció i manteniment. 
-  Fungibles, residus, eines i maquinària de taller per utilitzar en el 

manteniment dels equips de sembra i plantació. 
-  Manteniment dels elements estructurals (greixar, ajustar i collar, entre 

d'altres). 
-  Manteniment (ajustar i substituir) dels elements de seguretat de 

funcionament (fusibles i embragatges, entre d'altres). 
-  Manteniment (ajustar i substituir) dels elements actius de treball (reixes, 

botes i discos, entre d'altres). 
-  Manteniment (deterioraments i avaries) dels elements oleohidràulics i 
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pneumàtics dels equips (cilindres, motors i cables oleohidràulics, sistemes 
pneumàtics i rodes pneumàtiques, entre d'altres). 

-  Manteniment bàsic (procediment i mètodes) de diferents equips de sembra i 
plantació (sembradora per fileres, sembradora monogrà, sembradora de 
sembra directa, trasplantadora de plantes herbàcies, plantadora de plantes 
llenyoses i plantadora de patates, entre d'altres). 

-  Llibre de control del manteniment dels equips de sembra i plantació. 
 

4. Preparació i maneig dels equips de sembra i plantació. 
-  Llibre d'instruccions de l'equip. Preparació i maneig. 
-  Regulació a les màquines d'accionament i tracció que utilitzen els equips de 

sembra i plantació. 
-  Repartiment de pesos entre els eixos (regulació de l'enganxament, 

llastat). 
-  Ajust de pressió de l'aire a les rodes pneumàtiques. 
-  Ajust de l'ample de via (separar els eixos de les rodes i ampliar les 

cobertes de les rodes). 
-  Regulació dels equips de sembra i plantació. 

-  Dosificació (cabal de llavor, separació entre línies, separació entre 
plantes). 

-  Distribució (profunditat de deposició). 
-  Incorporació al sòl (elements de preparació i obertura del sòl, elements 

de soterrat). 
-  Sistema d'accionament de sembra (roda de dosificació, grup de canvi i 

eix dosificador). 
-  Regulació del marcador de passades. 

-  Connexió i regulació de l'enganxament (d'un punt, tripuntal). 
-  Acoblament de l'eix de la presa de força de la màquina d'accionament i 

tracció, i l'equip de sembra o plantació que requereix accionament de la 
presa de força. 

-  Connexió dels actuadors oleohidràulics (cilindres o motors) de l'equip de 
preparació de sembra i plantació des de la màquina d'accionament i tracció, 
si n'incorpora. 

-  Elecció de les condicions de funcionament en les màquines d'accionament i 
tracció. 

-  Règim del motor. 
-  Marxa d'avanç. 
-  Posició del control de l'elevador oleohidràulic. 
-  Posició i règim de la presa de força, si escau. 
-  Posició de les funcions electròniques, si escau. 

-  Maneig i avaluació del treball amb els equips de sembra i plantació. 
-  Calendari d'operacions (organització del treball). 
-  Tasques de sembra i plantació. 
-  Comprovació del resultat de l'operació respecte del previst. Qualitat de 

l'execució. 
-  Potència desenvolupada (ample de treball i demanda unitària de 

potència de l'equip de sembra i plantació). 
-  Estimació dels costos generats per la feina. 
-  Comunicats de treball i incidències. 

 
5. Aplicació de la normativa de seguretat i de protecció mediambiental en el 
maneig i manteniment dels equips de sembra i plantació. 

-  Seguretat i salut de les persones. 
-  Normativa (directiva de màquines). 
-  Dispositius de seguretat i informació per a l'usuari (pictogrames i símbols 
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normalitzats). 
-  Normativa sobre circulació de vehicles en vies públiques (amplada, enllumenat 

i senyalització). 
-  Normativa mediambiental aplicable. Maneig de residus. 
-  Normativa en matèria de prevenció d'accidents. 
-  Bones pràctiques agràries (aplicació de criteris de qualitat i rendibilitat en el 

manteniment i maneig dels equips). 
-  Pla de prevenció de riscos. 
-  Protocols d'actuació. 

-  Elecció d'EPI. 
-  Proteccions col·lectives. 
-  Execució dels treballs segons el pla de riscos. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL FORMATIU 4 

 
Denominació: MANEIG I MANTENIMENT D'EQUIPS PER FER CURES 
CULTURALS 

 
Codi: MF1807_2 

 
Nivell de qualificació professional: 2 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC1807_2: Manejar equips per efectuar cures culturals i fer-ne el manteniment. 

 
Durada: 70 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació: 

 
C1:  Fer operacions de selecció i condicionament d'equips per efectuar cures 
culturals utilitzant els equips i mitjans necessaris, i seguint els procediments 
establerts en la documentació tècnica. 

CE1.1  Esmentar la informació dels manuals i documents tècnics utilitzats en 
cada un dels equips per aplicar cures culturals. 
CE1.2  Explicar les pautes que cal seguir per seleccionar les màquines agrícoles 
d'accionament i tracció en funció dels equips per efectuar cures culturals. 
CE1.3  Esmentar diferents equips per dur a terme cures culturals disponibles al 
mercat i explicar els diferents procediments de treball que hi estan relacionats. 
CE1.4  Descriure la regulació de l'ample de via de la màquina de tracció en 
relació amb els diversos equips per aplicar cures culturals. 
CE1.5  Enumerar diferents tècniques de connexió d'equips per fer i regular 
cures culturals a la màquina agrícola d'accionament i tracció. 
CE1.6  Descriure el funcionament dels sistemes hidràulics i identificar-ne les 
condicions de treball i els nivells de consumibles amb el funcionament. 
CE1.7  Enumerar les condicions de funcionament de diferents tipus de 
pneumàtics i les seves pressions de treball. 
CE1.8  Esmentar la normativa aplicable vigent i els criteris de qualitat i 
rendibilitat en matèria de selecció i condicionament dels equips per efectuar 
cures culturals. 
CE1.9  En un cas pràctic degudament caracteritzat de selecció i condicionament 
dels equips per dur a terme cures culturals: 
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-  Seleccionar la màquina agrícola d'accionament i tracció, així com els 
equips per fer cures culturals entre els disponibles. 

-  Seleccionar procediments de treball. 
-  Ajustar l'ample de via a la màquina agrícola d'accionament i tracció en 

els casos en què sigui necessari. 
-  Enganxar i regular equips per aplicar cures culturals i assegurar-ne la 

unió. 
-  Muntar l'arbre de transmissió en equips per dur a terme cures culturals 

accionades per la presa de força de la màquina agrícola d'accionament i 
tracció. 

-  Comprovar el sistema hidràulic i la pressió dels pneumàtics en equips. 
‐  Fer les operacions complint la normativa aplicable vigent. 

 
C2:  Operar amb equips per efectuar cures culturals aplicant les tècniques i opcions 
apropiades en funció de les característiques de les màquines i el tipus de feina. 

CE2.1  Indicar el règim del motor, la marxa d'avanç i la posició de 
funcionament de la presa de força que s'ha d'emprar en la màquina agrícola 
d'accionament i tracció, en funció dels equips per efectuar cures culturals 
utilitzades i les condicions de funcionament. 
CE2.2  Explicar diferents regulacions que es poden fer servir en equips per dur 
a terme cures culturals segons l'equip i objectiu plantejat amb la tasca. 
CE2.3  Definir els objectius buscats amb la utilització de diferents equips per fer 
cures culturals sobre el sòl, ja sigui entre línies o entre plantes (interceps). 
CE2.4  Definir els objectius buscats amb la utilització de diferents equips per 
aplicar cures culturals sobre les plantes (poda, desfullat i aclarida de fruits, entre 
d'altres). 
CE2.5  Definir els objectius buscats amb la utilització de diferents equips per 
cobrir el terra o les plantes (encoixinat, agrotèxtils i túnels de protecció, entre 
d'altres). 
CE2.6  Avaluar els resultats de la tasca feta amb diferents equips per dur a 
terme cures culturals i enumerar les dades que s'han d'anotar en fitxes de 
control i comunicats de treball. 
CE2.7  Indicar bones pràctiques agràries pel que fa a treballs amb equips per 
aplicar cures culturals. 
CE2.8  Explicar aspectes bàsics que incideixen en el cost de les operacions 
destinades a cures culturals (consum de combustible, inversió de l'equip, vida 
útil i manteniment, entre d'altres) i la seva eficàcia. 
CE2.9  Esmentar la normativa aplicable vigent, inclosa la de prevenció de 
riscos laborals i els criteris de qualitat i rendibilitat en matèria de maneig dels 
equips per efectuar cures culturals. 
CE2.10  En un cas pràctic degudament caracteritzat de maneig dels equips per 
dur a terme cures culturals: 

-  Comprovar les connexions (enganxament i arbre de presa de força, entre 
d'altres) entre la màquina agrícola d'accionament i tracció, i l'equip 
destinat a fer cures culturals. 

-  Posada en marxa de la màquina agrícola d'accionament i tracció. 
-  Seleccionar el règim del motor, la posició de funcionament de la presa de 

força i el control de l'elevador. 
-  Seleccionar la marxa de treball i iniciar la conducció. 
-  Executar operacions de cures culturals. 
-  Comprovar les condicions de treball de la màquina agrícola 

d'accionament i tracció i el resultat de l'operació feta per l'equip. 
-  Registrar les dades de l'operació en el comunicat de treball. 
‐  Fer les operacions complint la normativa aplicable vigent. 
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C3:  Fer operacions de manteniment d'equips per efectuar cures culturals utilitzant 
els equips i mitjans necessaris, i seguint els procediments establerts en la 
documentació tècnica. 

CE3.1  Esmentar informació rellevant per al manteniment d'equips per aplicar 
cures culturals incloses en manuals i documents tècnics. 
CE3.2  Enumerar possibles deterioraments o anomalies que es poden detectar 
en elements mecànics, hidràulics i pneumàtics d'equips per dur a terme cures 
culturals. 
CE3.3  Descriure els passos que cal seguir per serrar o ajustar elements 
estructurals en equips per fer cures culturals. 
CE3.4  Explicar el funcionament dels elements de seguretat d'equips per 
efectuar cures culturals. 
CE3.5  Assenyalar els punts de greixatge dels elements estructurals. 
CE3.6  Descriure el procediment que s'ha de seguir per substituir els elements 
actius de treball a causa de desgastos o trencaments. 
CE3.7  Enumerar dades que s'han d'anotar en el llibre de control de 
manteniment d'equips per aplicar cures culturals. 
CE3.8  Esmentar la normativa aplicable vigent i els criteris de qualitat i 
rendibilitat en matèria de manteniment dels equips per efectuar cures culturals. 
CE3.9  En un cas pràctic degudament caracteritzat de manteniment dels equips 
per dur a terme cures culturals: 

-  Comprovar l'estat d'elements mecànics, hidràulics i pneumàtics, i reparar 
possibles deterioraments i avaries. 

-  Comprovar l'estat d'elements estructurals dels equips i fer els serratges i 
ajustos necessaris. 

-  Comprovar l'estat d'elements de seguretat dels equips i substituir-los o 
ajustar-los segons correspongui. 

-  Greixar elements estructurals dels equips. 
-  Comprovar l'estat d'elements actius de treball i, si escau, fer les 

substitucions necessàries a causa de trencaments o desgastos. 
-  Anotar les dades requerides en el llibre de control de manteniment. 
‐  Fer les operacions complint la normativa aplicable vigent. 

 
C4:  Aplicar normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental 
establertes en el maneig i manteniment dels equips per efectuar cures culturals. 

CE4.1  Enumerar diferents equips de protecció individual que s'han d'utilitzar en 
el maneig i manteniment d'equips per aplicar cures culturals. 
CE4.2  Explicar les normes de seguretat individual i col·lectiva per mantenir la 
zona de treball lliure de riscos. 
CE4.3  Descriure els elements de seguretat que tenen els equips per fer cures 
culturals. 
CE4.4  Explicar tècniques d'ús d'equips per dur a terme cures culturals i 
tècniques d'ús de les eines destinades a mantenir-los amb seguretat. 
CE4.5  Esmentar procediments de classificació, emmagatzematge i manipulació 
de consumibles i residus per evitar riscos per al medi ambient i les persones. 
CE4.6  Explicar els passos que cal seguir davant d'una incidència en matèria de 
seguretat i salut de les persones i protecció del medi ambient, i esmentar els 
protocols corresponents. 
CE4.7  En un cas pràctic degudament caracteritzat de maneig i manteniment 
d'equips de preparació del sòl: 

-  Triar els equips de protecció individual necessaris per a l'activitat. 
-  Mantenir la zona de treball lliure de riscos. 
-  Comprovar els elements de seguretat dels equips. 
-  Classificar, emmagatzemar i manipular consumibles i residus. 
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-  Utilitzar els equips i les eines de manteniment. 
-  Simular les accions i els protocols que cal seguir davant d'una incidència 

en matèria de seguretat i salut de les persones i protecció del medi 
ambient. 

 
Sumari 

 
1. Cures culturals. 

-  Fonaments biològics dels conreus. 
-  Definició de treballs culturals. 
-  Conreus herbacis. 
-  Conreus llenyosos. 

-  Treballs culturals al sòl. 
-  Control de males herbes. 
-  Control de l'aigua en el sòl. 
-  Incorporació de productes al sòl (adobs, esmenes i fitosanitaris, entre 

d'altres). 
-  Conformació del sòl (cavallons i altiplans, entre d'altres). 

-  Treballs culturals en les plantes. 
-  Podes i prepodes. 
-  Empeltat. 
-  Esbrollat. 
-  Desfullat. 
-  Control de quallat i aclarida de fruits. 

-  Altres treballs culturals. 
-  Encoixinament sobre el sòl. 
-  Túnels de protecció de plantes. 
-  Cobertura de conreus amb agrotèxtils. 
-  Instal·lació de sistema de reg temporal. 

 
2. Selecció dels equips per efectuar cures culturals. 

-  Demandes de potència dels equips per fer cures culturals. 
-  Equips per aplicar cures culturals sobre el sòl. 

-  Constitució bàsica, finalitat, manera d'utilitzar-la i resultat esperat. 
-  Conreadores entre línies (binadores, escarificadores i calçadors). 
-  Arades entre línies (vinyaters). 
-  Equips interceps. 
-  Adobadores localitzadores. 

-  Equips per dur a terme cures culturals a les plantes. 
-  Constitució bàsica, finalitat, manera d'utilitzar-la i resultat esperat. 
-  Equips d'ús manual (tisores i tisores de bardisses, entre d'altres). 
-  Equips d'ús mecanitzat (barres de tall de fulles i equip de discos). 

Prepodadores, despuntadores i desfulladores, entre d'altres. 
-  Equips per esbandir fruits. 

-  Equips per efectuar altres cures culturals. 
-  Constitució bàsica, finalitat, manera d'utilitzar-la i resultat esperat. 
-  Equips per col·locar encoixinaments. 
-  Equips per formar túnels. 
-  Equips per col·locar agrotèxtils. 
-  Equips per cavallonar i conformar el terreny. 
-  Equips per col·locar cinta de reg. 

 
3. Manteniment dels equips per efectuar cures culturals. 

-  Llibre d'instruccions de l'equip. Descripció i manteniment. 
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-  Fungibles o consumibles, residus, eines i maquinària de taller per utilitzar en 
el manteniment dels equips per fer cures culturals. 

-  Manteniment dels elements estructurals (greixar, ajustar i serrar, entre 
d'altres). 

-  Manteniment (ajustar i substituir) dels elements de seguretat de 
funcionament (fusibles i embragatges, entre d'altres). 

-  Manteniment (ajustaments, substitució) dels elements actius de treball 
(reixes, fulles i discos, entre d'altres). 

-  Manteniment (deterioraments i avaries) dels elements oleohidràulics i 
pneumàtics dels equips (cilindres, motors i cables oleohidràulics, sistemes 
pneumàtics i rodes pneumàtiques, entre d'altres). 

-  Manteniment bàsic (procediment i mètodes) de diferents equips per dur a 
terme cures culturals (conreadores entre línies i binadores, arades 
vinyateres, equips interceps, adobadores localitzadores, equips de prepoda 
i poda, equips per despuntar i desfullar, equips per esbandir fruits, equips 
per col·locar encoixinament, equips per formar túnels, equips per col·locar 
agrotèxtils i equips per col·locar cinta de reg, entre d'altres). 

-  Llibre de control del manteniment dels equips per aplicar cures culturals. 
 

4. Preparació i maneig dels equips per efectuar cures culturals. 
-  Llibre d'instruccions de l'equip. Preparació i maneig. 
-  Regulació en les màquines d'accionament i tracció que utilitzen els equips 

per dur a terme les cures culturals. 
-  Repartiment de pesos entre els eixos (regulació de l'enganxament, 

llastat). 
-  Ajust de pressió de l'aire en les rodes pneumàtiques. 
-  Ajust de l'ample de via (separar els eixos de les rodes i ampliar les 

cobertes de les rodes). 
-  Regulació dels equips per dur a terme cures culturals. 

-  Profunditat de treball en els equips per conrear el sòl. 
-  Dosificació en les adobadores localitzadores. 
-  Regulació dels elements per tallar la vegetació, així com del cabal i la 

velocitat d'aire en el seu cas, en els equips de podar, esbrollar i desfullar. 
-  Regulació en els equips de col·locació d'encoixinament, túnels i 

agrotèxtils (ample de treball, compactació del sòl i cobriment de les vores 
del plàstic, entre d'altres). 

-  Connexió i regulació de l'enganxament (d'un punt, tripuntal). 
-  Acoblament de l'eix de la presa de força de la màquina d'accionament i 

tracció, i els equips per aplicar cures culturals que requereixin l'accionament 
de la presa de força. 

-  Connexió dels actuadors oleohidràulics (cilindres o motors) dels equips per 
dur a terme cures culturals des de la màquina d'accionament i tracció, si 
n'incorpora. 

-  Elecció de les condicions de funcionament en les màquines d'accionament i 
tracció. 

-  Règim del motor. 
-  Marxa d'avanç. 
-  Posició del control de l'elevador oleohidràulic. 
-  Posició i règim de la presa de força, si escau. 
-  Posició de les funcions electròniques, si escau. 

-  Maneig i avaluació del treball amb els equips per efectuar cures culturals. 
-  Calendari d'operacions (organització del treball). 
-  Desenvolupament dels treballs amb els equips per fer cures culturals. 
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-  Comprovació del resultat de l'operació respecte del previst. Qualitat de 
l'execució. 

-  Potència desenvolupada (demanda de potència de l'equip per dur a 
terme cures culturals). 

-  Estimació dels costos generats per la feina. 
-  Comunicats de treball i incidències. 

 
5. Aplicació de la normativa de seguretat i de protecció mediambiental en el 
maneig i manteniment dels equips per efectuar cures culturals. 

-  Seguretat i salut de les persones. 
-  Normativa (directiva de màquines). 
-  Dispositius de seguretat i informació per a l'usuari (pictogrames i símbols 

normalitzats). 
-  Normativa sobre circulació de vehicles en vies públiques (amplada, 

enllumenat i senyalització). 
-  Normativa mediambiental aplicable. Maneig de residus. 
-  Normativa en matèria de prevenció d'accidents. 
-  Bones pràctiques agràries (aplicació de criteris de qualitat i rendibilitat en el 

manteniment i maneig dels equips). 
-  Pla de prevenció de riscos. 
-  Protocols d'actuació. 

-  Elecció d'EPI. 
-  Proteccions col·lectives. 
-  Execució dels treballs segons el pla de riscos. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
 

MÒDUL FORMATIU 5 
 

Denominació: MANEIG I MANTENIMENT D'EQUIPS D'APLICACIÓ DE 
FERTILITZANTS I PRODUCTES FITOSANITARIS 

 
Codi: MF1808_2 

 
Nivell de qualificació professional: 2 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC1808_2: Manejar equips d'aplicació de fertilitzants i fitosanitaris, i fer-ne el 
manteniment. 
 
Durada: 120 hores 
 
UNITAT FORMATIVA 1 
 
Denominació: MANEIG I MANTENIMENT D'EQUIPS D'APLICACIÓ DE 
FERTILITZANTS 

 
Codi: UF2017 
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Durada: 50 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP2, i amb 
l'RP1, l'RP4 i l'RP5 pel que fa al maneig i manteniment dels equips d'aplicació de 
fertilitzants. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació: 

 
C1:  Fer operacions de selecció i condicionament d'equips d'aplicació de fertilitzants 
utilitzant els equips i mitjans necessaris, i seguint els procediments establerts en la 
documentació tècnica. 

CE1.1  Esmentar la informació dels manuals i documents tècnics utilitzats en 
cada un dels equips d'aplicació de fertilitzants. 
CE1.2  Explicar les pautes que s'han de seguir per seleccionar màquines 
agrícoles d'accionament i tracció en funció dels equips d'aplicació de fertilitzants. 
CE1.3  Esmentar els equips d'aplicació de fertilitzants més freqüents i explicar-
ne el funcionament i els criteris de selecció en funció del treball. 
CE1.4  Explicar la relació entre els paràmetres de calibratge (dosi, cabal, ample i 
velocitat) i la regulació dels equips d'aplicació de fertilitzants. 
CE1.5  Enumerar tècniques de connexió d'equips d'aplicació de fertilitzants a la 
màquina agrícola d'accionament i tracció, i explicar el muntatge de l'arbre de 
transmissió a l'eix receptor de l'equip. 
CE1.6  Descriure els components dels circuits hidràulics i pneumàtics que es 
poden muntar en equips d'aplicació de fertilitzants. 
CE1.7  Explicar el maneig i la manipulació dels fertilitzants. 
CE1.8  Esmentar la normativa aplicable vigent i els criteris de qualitat i 
rendibilitat en matèria de selecció i condicionament dels equips d'aplicació de 
fertilitzants. 
CE1.9  En un cas pràctic degudament caracteritzat de selecció i condicionament 
dels equips d'aplicació de fertilitzants: 

-  Seleccionar la màquina agrícola d'accionament i tracció, així com els 
equips d'aplicació de fertilitzants entre els disponibles. 

-  Seleccionar procediments de treball. 
-  Carregar, mesclar o diluir fertilitzants. 
-  Enganxar i regular equips d'aplicació de fertilitzants, i assegurar-ne la 

unió. 
-  Muntar l'arbre de transmissió en equips d'aplicació de fertilitzants 

accionats per la presa de força de la màquina agrícola d'accionament i 
tracció. 

-  Fixar paràmetres de calibratge i regular equips d'aplicació de fertilitzants. 
-  Comprovar els sistemes hidràulic i pneumàtic, la pressió dels pneumàtics 

o el nivell d'escuma, quan n'hi hagi. 
‐  Fer les operacions complint la normativa aplicable vigent. 

 
C2:  Operar amb equips d'aplicació de fertilitzants, aplicant les tècniques i opcions 
apropiades en funció de les característiques de les màquines i el tipus de feina. 

CE2.1  Indicar el règim del motor, la marxa d'avanç i la posició de funcionament 
de la presa de força que s'ha d'emprar en la màquina agrícola d'accionament i 
tracció, segons els equips d'aplicació de fertilitzants utilitzats i les condicions de 
funcionament. 
CE2.2  Descriure els components del sistema dosificador (orifici calibrat, 
proporcional a l'avanç) i el sistema distribuïdor (de gravetat, centrífug i 
pneumàtic). 
CE2.3  Explicar la relació entre l'ample de treball (separació entre passades) i 
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l'homogeneïtat de repartiment de l'abonament en funció de la distribució de 
l'abonament pels diferents equips d'aplicació de fertilitzants. 
CE2.4  Descriure diferents tècniques de fertilització segons el tipus d'equip i els 
productes que s'han de distribuir. 
CE2.5  Avaluar els resultats de la feina feta amb diferents equips per a la 
fertilització i enumerar les dades que s'han d'anotar a les fitxes de control i els 
comunicats de treball. 
CE2.6  Indicar bones pràctiques agràries pel que fa a treballs amb equips 
d'aplicació de fertilitzants. 
CE2.7  Explicar els aspectes bàsics que incideixen en el cost de les operacions 
d'aplicació de fertilitzants i en la seva eficàcia. 
CE2.8  Esmentar la normativa aplicable vigent, inclosa la de prevenció de riscos 
laborals, i els criteris de qualitat i rendibilitat en matèria de maneig dels equips 
d'aplicació de fertilitzants. 
CE2.9  En un cas pràctic degudament caracteritzat de maneig dels equips 
d'aplicació de fertilitzants: 

-  Seleccionar el règim del motor, la marxa d'avanç de la caixa de canvis, la 
posició de funcionament de la presa de força i el control de l'elevador de 
la màquina agrícola d'accionament i tracció. 

-  Executar operacions d'aplicació de fertilitzants. 
-  Comprovar les condicions de treball de la màquina agrícola 

d'accionament i tracció, i el resultat de l'operació feta per l'equip. 
-  Registrar les dades de l'operació en el comunicat de treball. 
‐  Fer les operacions complint la normativa aplicable vigent. 

 
C3:  Fer operacions de manteniment d'equips d'aplicació de fertilitzants utilitzant els 
equips i mitjans necessaris, i seguint els procediments establerts en la documentació 
tècnica. 

CE3.1  Esmentar la informació rellevant per mantenir els equips d'aplicació de 
fertilitzants i que s'inclou en els manuals i documents tècnics. 
CE3.2  Enumerar possibles deterioraments o anomalies que es poden detectar 
en els elements mecànics, hidràulics i pneumàtics dels equips d'aplicació de 
fertilitzants. 
CE3.3  Descriure els passos que cal seguir per serrar o ajustar els elements 
estructurals dels equips d'aplicació de fertilitzants. 
CE3.4  Explicar el funcionament dels elements de seguretat mecànica en equips 
d'aplicació de fertilitzants. 
CE3.5  Enumerar dades que s'han d'anotar en el llibre de control de 
manteniment d'equips d'aplicació de fertilitzants. 
CE3.6  Esmentar la normativa aplicable vigent i els criteris de qualitat i 
rendibilitat en matèria de manteniment dels equips d'aplicació de fertilitzants. 
CE3.7  En un cas pràctic degudament caracteritzat de manteniment dels equips 
d'aplicació de fertilitzants: 

-  Comprovar l'estat d'elements mecànics, hidràulics i pneumàtics dels 
equips, i reparar possibles deterioraments i avaries. 

-  Comprovar l'estat dels elements estructurals dels equips i efectuar els 
serratges i ajustos necessaris. 

-  Comprovar l'estat dels elements de seguretat dels equips i substituir-los 
o ajustar-los segons correspongui. 

-  Greixar els elements estructurals dels equips. 
-  Netejar els equips d'aplicació de fertilitzants. 
-  Comprovar l'estat dels elements actius de treball (discos centrífugs, entre 

d'altres) i, si escau, fer les substitucions necessàries a causa de 
trencaments o desgastos. 

-  Anotar les dades requerides en el llibre de control de manteniment. 
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‐  Fer les operacions complint la normativa aplicable vigent. 
 

C4:  Aplicar normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental 
establertes en el maneig i manteniment dels equips d'aplicació de fertilitzants. 

CE4.1  Enumerar diferents equips de protecció individual que s'han d'utilitzar per 
manejar i mantenir equips d'aplicació de fertilitzants. 
CE4.2  Explicar les normes de seguretat individual i col·lectiva per mantenir 
lliure de riscos la zona de treball. 
CE4.3  Descriure els elements de seguretat que tinguin els equips d'aplicació de 
fertilitzants. 
CE4.4  Explicar tècniques d'ús d'equips d'aplicació de fertilitzants i tècniques 
d'ús de les eines destinades a mantenir-los amb seguretat. 
CE4.5  Esmentar procediments de classificació, emmagatzematge i manipulació 
de consumibles i residus per evitar riscos per al medi ambient i les persones. 
CE4.6  Explicar els passos que cal seguir davant d'una incidència en matèria de 
seguretat i salut de les persones i protecció del medi ambient, i esmentar els 
protocols corresponents. 
CE4.7  En un cas pràctic degudament caracteritzat de maneig i manteniment 
d'equips d'aplicació de fertilitzants: 

-  Triar els equips de protecció individual necessaris per a l'activitat. 
-  Mantenir la zona de treball lliure de riscos. 
-  Comprovar els elements de seguretat dels equips. 
-  Classificar, emmagatzemar i manipular consumibles i residus. 
-  Utilitzar els equips i les eines de manteniment. 
-  Simular les accions i els protocols que cal seguir davant d'una incidència 

en matèria de seguretat i salut de les persones i protecció del medi 
ambient. 

 
Sumari 

 
1. Productes fertilitzants. 

-  Classificació i característiques dels productes fertilitzants. 
-  Composició. Matèria activa i altres components (formulació). 
-  Fertilitzants orgànics (fems, purins i altres fertilitzants orgànics). 
-  Fertilitzants inorgànics (adobs minerals simples i compostos, entre 

d'altres). 
-  Distribució dels productes fertilitzants. 

-  Dosi d'aplicació i homogeneïtat de repartiment. 
-  Presentació dels fertilitzants sòlids. Granulometria. 

-  Fertilització en l'agricultura convencional i l'agricultura de precisió. 
-  Gestió i maneig de fertilitzants. Toxicitat. Corrosió. Contaminació. 

 
2. Selecció dels equips d'aplicació de fertilitzants. 

-  Demanda de potència dels equips d'aplicació de fertilitzants. 
-  Components bàsics. 

-  Tremuja i complements. 
-  Sistema de dosificació: orifici calibrat (secció regulable, agitador i cinta 

transportadora). Cabal proporcional a l'avanç (dosificador volumètric, 
grup de canvi i roda motriu). 

-  Sistema de distribució (centrífug, de gravetat i pneumàtic). 
-  Altres sistemes (d'accionament, hidràulics i pneumàtics). 

-  Tipus d'equips. 
-  Constitució bàsica, finalitat, manera d'utilitzar-los i resultat esperat. 
-  Adobadores centrífugues: d'un disc, de dos discos i pendulars. 
-  Altres adobadores: de gravetat i pneumàtiques. 
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-  Remolcs escampadors de fems. 
-  Tancs per distribuir purins. 
-  Equips per aplicar gasos liquats. 

-  Equips per distribuir fertilitzants. 
-  Paràmetres de calibratge: dosi que cal aplicar, cabal de l'equip, ample de 

treball i velocitat d'avanç. 
-  Homogeneïtat de repartiment de la dosi: línies o superfície (diagrames) 

de distribució de les adobadores, diagrames acumulats segons ample de 
treball i coeficients de variació. 

-  Regulacions per a l'aplicació: cabal (mida de l'orifici i règim 
d'accionament, entre d'altres) i velocitat d'avanç. 

-  Costos dels treballs d'aplicació de fertilitzants. 
 

3. Manteniment dels equips d'aplicació de fertilitzants. 
-  Llibre d'instruccions de l'equip. Descripció i manteniment. 
-  Fungibles, residus, eines i maquinària de taller per utilitzar en el manteniment 

dels equips d'aplicació de fertilitzants. 
-  Manteniment dels elements estructurals (greixar, ajustar i serrar, entre 

d'altres). 
-  Manteniment (comprovar, ajustar i substituir) dels elements de seguretat de 

funcionament (fusibles i embragatges, entre d'altres). 
-  Manteniment (comprovar, ajustar i substituir) dels elements de treball (discos 

centrífugs, paletes, tubs pendulars i rotors distribuïdors, entre d'altres). 
-  Manteniment (deterioraments i avaries) dels elements oleohidràulics i 

pneumàtics dels equips (cilindres, motors i cables oleohidràulics, sistemes 
pneumàtics i rodes pneumàtiques, entre d'altres). 

-  Manteniment bàsic específic i neteja (procediment i mètodes) de diferents 
equips d'aplicació de fertilitzants (adobadores centrífugues d'un disc, de dos 
discos i pendulars; adobadores de gravetat; adobadores pneumàtiques; 
remolcs escampadors de fems; tancs per distribuir purins, i equips per 
aplicar gasos liquats, entre d'altres). 

-  Llibre de control del manteniment dels equips d'aplicació de fertilitzants. 
 

4. Preparació i maneig dels equips d'aplicació de fertilitzants. 
-  Llibre d'instruccions de l'equip. Preparació i maneig. 
-  Regulacions en les màquines d'accionament i tracció que utilitzen els equips 

d'aplicació de fertilitzants (per exemple, llastat davanter), si escau. 
-  Regulació dels equips d'aplicació de fertilitzants (tècniques i procediments). 

-  Sistema de dosificació (mida de l'orifici calibrat, agitador, velocitat de la 
cinta transportadora, relació de la transmissió del dosificador 
proporcional a l'avanç). 

-  Sistema de distribució (règim de l'element distribuïdor, alçària i inclinació 
dels discos centrífugs, posició de les paletes als discos centrífugs, 
deflectors, si escau, i tubs de caiguda i distribució, entre d'altres). 

-  Altres sistemes (oleohidràulics i pneumàtics, entre d'altres). 
-  Connexió i regulació de l'enganxament (d'un punt, tripuntal). 
-  Acoblament de l'eix de la presa de força de la màquina d'accionament i 

tracció, i l'equip d'aplicació de fertilitzants que requereix accionament de la 
presa de força. 

-  Connexió dels actuadors oleohidràulics (cilindres o motors) de l'equip de 
distribució de fertilitzants des de la màquina d'accionament i tracció, si 
n'incorpora. 

-  Elecció de les condicions de funcionament en les màquines d'accionament i 
tracció. 
-  Règim del motor. 
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-  Marxa d'avanç. 
-  Posició del control de l'elevador oleohidràulic. 
-  Posició i règim de la presa de força, si escau. 
-  Posició de les funcions electròniques, si escau. 

-  Maneig i avaluació del treball amb els equips d'aplicació de fertilitzants. 
-  Calendari d'operacions (organització del treball). 
-  Aplicació de fertilitzants. 
-  Comprovació del resultat de l'operació respecte del previst. Qualitat de 

l'execució. 
-  Potència demanada i desenvolupada. 
-  Estimació dels costos generats per aplicar fertilitzants. 
-  Comunicats de treball i incidències. 

 
5. Aplicació de la normativa de seguretat i de protecció mediambiental en el 
maneig i manteniment dels equips d'aplicació de fertilitzants. 

-  Seguretat i salut de les persones. 
-  Normativa (directiva de màquines). 
-  Dispositius de seguretat i informació per a l'usuari (pictogrames i símbols 

normalitzats). 
-  Normativa sobre circulació de vehicles en vies públiques (amplada, 

enllumenat i senyalització). 
-  Normativa mediambiental aplicable. Potencial contaminant dels fertilitzants. 

Contaminació per l'aplicació de fertilitzants. Maneig de residus. 
-  Normativa en matèria de prevenció d'accidents. 
-  Bones pràctiques agràries (aplicació de criteris de qualitat i rendibilitat en el 

manteniment i maneig dels equips). 
-  Pla de prevenció de riscos. 
-  Protocols d'actuació. 

-  Elecció d'EPI. 
-  Proteccions col·lectives. 
-  Execució dels treballs segons el pla de riscos. 

 
 

UNITAT FORMATIVA 2 
 

Denominació: MANEIG I MANTENIMENT D'EQUIPS D'APLICACIÓ DE 
FITOSANITARIS 

 
Codi: UF2018 

 
Durada: 70 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP3, i amb 
l'RP1, l'RP4 i RP5 pel que fa al maneig i manteniment dels equips d'aplicació de 
fitosanitaris. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació: 

 
C1:  Fer operacions de selecció i condicionament d'equips d'aplicació de productes 
fitosanitaris utilitzant els equips i mitjans necessaris, i seguint els procediments 
establerts en la documentació tècnica. 

CE1.1  Esmentar la informació dels manuals i documents tècnics utilitzats en 
cada un dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris. 
CE1.2  Explicar les pautes que cal seguir per seleccionar màquines agrícoles 
d'accionament i tracció en funció dels equips d'aplicació de productes 
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fitosanitaris. 
CE1.3  Esmentar els equips d'aplicació de productes fitosanitaris més freqüents i 
explicar-ne el funcionament i els criteris de selecció segons el treball. 
CE1.4  Explicar la relació entre els paràmetres de calibratge (dosi, cabal, ample i 
velocitat) i la regulació dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris. 
CE1.5  Enumerar tècniques de connexió d'equips d'aplicació de productes 
fitosanitaris a la màquina agrícola d'accionament i tracció, i explicar el muntatge 
de l'arbre de transmissió a l'eix receptor de l'equip. 
CE1.6  Descriure els components dels circuits hidràulics i pneumàtics que es 
poden muntar en equips d'aplicació de productes fitosanitaris. 
CE1.7  Esmentar diferents tipus de broquets de polvorització hidràulica 
disponibles i els criteris per seleccionar-los i ocupar-los. 
CE1.8  Explicar el maneig i la manipulació dels productes fitosanitaris. 
CE1.9  Esmentar la normativa aplicable vigent i els criteris de qualitat i 
rendibilitat en matèria de selecció i condicionament dels equips d'aplicació de 
productes fitosanitaris. 
CE1.10  En un cas pràctic degudament caracteritzat de selecció i 
condicionament dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris: 

-  Seleccionar la màquina agrícola d'accionament i tracció, així com els 
equips d'aplicació de productes fitosanitaris entre els disponibles. 

-  Seleccionar procediments de treball. 
-  Carregar, mesclar o diluir productes fitosanitaris. 
-  Enganxar i regular equips d'aplicació de productes fitosanitaris, i 

assegurar-ne la unió. 
-  Muntar l'arbre de transmissió en equips d'aplicació de productes 

fitosanitaris accionats per la presa de força de la màquina agrícola 
d'accionament i tracció. 

-  Fixar paràmetres de calibratge i regular equips d'aplicació de productes 
fitosanitaris. 

-  Comprovar els sistemes hidràulic i pneumàtic, la pressió dels pneumàtics 
o el nivell d'escuma, quan n'hi hagi. 

‐  Fer les operacions complint la normativa aplicable vigent. 
 

C2:  Fer operacions de maneig d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris 
mitjançant les tècniques apropiades en funció de les característiques de les 
màquines i el tipus de feina. 

CE2.1  Indicar el règim del motor, la marxa d'avanç i la posició de funcionament 
de la presa de força que s'ha d'emprar en la màquina agrícola d'accionament i 
tracció, segons els equips d'aplicació de productes fitosanitaris utilitzats i les 
condicions de funcionament. 
CE2.2  Descriure els components del circuit de líquid que s'ha de polvoritzar de 
diferents tipus de polvoritzadors (hidràulic, hidropneumàtic, pneumàtic i 
centrífug), així com els components del circuit d'aire, si n'incorpora. 
CE2.3  Descriure els components del sistema dosificador i del circuit d'aire d'una 
empolsadora, i els components dels sistemes dosificador i distribuïdor d'un equip 
d'aplicació de microgrànuls. 
CE2.4  Descriure els factors que poden afectar el repartiment homogeni del 
producte aplicat en funció de l'equip utilitzat. 
CE2.5  Descriure diferents tècniques d'aplicació de productes fitosanitaris 
segons el tipus d'equip i els productes que s'han de distribuir. 
CE2.6  Avaluar els resultats de la tasca feta amb diferents equips per aplicar 
productes fitosanitaris i enumerar les dades que s'han d'anotar a les fitxes de 
control i els comunicats de treball. 
CE2.7  Indicar bones pràctiques agràries pel que fa a treballs amb equips 
d'aplicació de productes fitosanitaris. 
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CE2.8  Explicar els aspectes bàsics que incideixen en el cost de les operacions 
d'aplicació de productes fitosanitaris i en la seva eficàcia. 
CE2.9  Esmentar la normativa aplicable vigent, inclosa la de prevenció de riscos 
laborals, i els criteris de qualitat i rendibilitat en matèria de maneig dels equips 
d'aplicació de productes fitosanitaris. 
CE2.10  En un cas pràctic degudament caracteritzat de maneig dels equips 
d'aplicació de productes fitosanitaris: 

-  Seleccionar el règim del motor, la marxa d'avanç de la caixa de canvis, la 
posició de funcionament de la presa de força i el control de l'elevador de 
la màquina agrícola d'accionament i tracció. 

-  Executar operacions d'aplicació de productes fitosanitaris. 
-  Comprovar les condicions de treball de la màquina agrícola 

d'accionament i tracció, i el resultat de l'operació feta per l'equip. 
-  Registrar les dades de l'operació en el comunicat de treball. 
‐  Fer les operacions complint la normativa aplicable vigent. 

 
C3:  Fer operacions de manteniment d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris 
utilitzant els equips i mitjans necessaris, i seguint els procediments establerts en la 
documentació tècnica. 

CE3.1  Esmentar la informació rellevant per mantenir els equips d'aplicació de 
productes fitosanitaris i que s'inclou en els manuals i documents tècnics. 
CE3.2  Enumerar possibles deterioraments o anomalies que es poden detectar 
en els elements mecànics, hidràulics i pneumàtics dels equips d'aplicació de 
productes fitosanitaris. 
CE3.3  Descriure els passos que cal seguir per serrar o ajustar els elements 
estructurals dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris. 
CE3.4  Explicar el funcionament dels elements de seguretat mecànica en equips 
d'aplicació de productes fitosanitaris. 
CE3.5  Assenyalar els punts de greixatge dels elements estructurals dels equips 
d'aplicació de productes fitosanitaris. 
CE3.6  Descriure procediments de substitució de broquets de polvorització 
hidràulica a causa de desgastos o trencaments. 
CE3.7  Descriure procediments de substitució d'elements de regulació i control 
deteriorats (manòmetres i vàlvules, entre d'altres). 
CE3.8  Enumerar dades que s'han d'anotar en el llibre de control de 
manteniment d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris. 
CE3.9  Esmentar la normativa aplicable vigent i els criteris de qualitat i 
rendibilitat en matèria de manteniment dels equips d'aplicació de productes 
fitosanitaris. 
CE3.10  En un cas pràctic degudament caracteritzat de manteniment dels 
equips d'aplicació de productes fitosanitaris: 

-  Comprovar l'estat d'elements mecànics, hidràulics i pneumàtics dels 
equips, i reparar possibles deterioraments i avaries. 

-  Comprovar l'estat dels elements estructurals dels equips i efectuar els 
serratges i ajustos necessaris. 

-  Comprovar l'estat dels elements de seguretat dels equips i substituir-los 
o ajustar-los segons correspongui. 

-  Comprovar l'estat dels broquets de polvorització hidràulica i els elements 
de regulació i control en equips d'aplicació de productes fitosanitaris, i 
fer-ne la substitució, si cal. 

-  Greixar els elements estructurals dels equips. 
-  Netejar els equips d'aplicació de productes fitosanitaris. 
-  Comprovar l'estat dels elements actius de treball (broquets de 

polvorització, entre d'altres) i, si escau, fer les substitucions necessàries 
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a causa de trencaments o desgastos. 
-  Anotar les dades requerides en el llibre de control de manteniment. 
‐  Fer les operacions complint la normativa aplicable vigent. 

 
C4:  Aplicar normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental 
establertes en el maneig i manteniment dels equips d'aplicació de productes 
fitosanitaris. 

CE4.1  Enumerar diferents equips de protecció individual que s'han d'utilitzar per 
manejar i mantenir equips d'aplicació de productes fitosanitaris. 
CE4.2  Explicar les normes de seguretat individual i col·lectiva per mantenir 
lliure de riscos la zona de treball. 
CE4.3  Descriure els elements de seguretat que tinguin els equips d'aplicació de 
productes fitosanitaris. 
CE4.4  Explicar tècniques d'ús d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris i 
tècniques d'ús de les eines destinades a mantenir-los amb seguretat. 
CE4.5  Esmentar procediments de classificació, emmagatzematge i manipulació 
de consumibles i residus per evitar riscos per al medi ambient i les persones. 
CE4.6  Explicar els passos que cal seguir davant d'una incidència en matèria de 
seguretat i salut de les persones i protecció del medi ambient, i esmentar els 
protocols corresponents. 
CE4.7  En un cas pràctic degudament caracteritzat de maneig i manteniment 
d'equips d'aplicació de productes fitosanitaris: 

-  Triar els equips de protecció individual necessaris per a l'activitat. 
-  Mantenir la zona de treball lliure de riscos. 
-  Comprovar els elements de seguretat dels equips. 
-  Classificar, emmagatzemar i manipular consumibles i residus. 
-  Utilitzar els equips i les eines de manteniment. 
-  Simular les accions i els protocols que cal seguir davant d'una incidència 

en matèria de seguretat i salut de les persones i protecció del medi 
ambient. 

 
Sumari 

 
1. Productes fitosanitaris. 

-  Classificació i característiques dels productes fitosanitaris o plaguicides. 
-  Agents de control o objectiu de l'aplicació (herbicides, insecticides i 

fungicides, entre d'altres). 
-  Perillositat dels plaguicides (toxicitat per a les persones, contaminació 

del medi ambient, residus). 
-  Presentació comercial (sòlids i líquids per diluir en aigua, pols per 

empolvorar i grànuls per aplicar directament, entre d'altres). 
-  Composició i informació del producte comercial (matèria activa, 

excipients, dosificació, utilitat, compatibilitat de mescles, perillositat per a 
les persones i el medi ambient). 

-  Gestió i maneig de plaguicides (transport, emmagatzematge i 
distribució). 

-  Distribució de productes per polvoritzar, empolvorar i repartir grànuls. 
-  Distribució de productes fitosanitaris per polvoritzar. 

-  Preparació del producte (concentració del producte comercial en l'aigua 
de dilució, quantitat de producte comercial que cal aplicar per hectàrea). 

-  Poblacions de gotes formades per polvorització (caracterització). 
-  Tipus de polvorització (hidràulica o per pressió i pneumàtica, entre 

d'altres). 
-  Transport de les gotes formades fins a l'objectiu (de gravetat i pneumàtic, 
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entre d'altres). 
-  Repartiment del producte distribuït. 

-  Volum o dosi d'aplicació (l/ha o kg/ha). 
-  Superfície objectiu o d'aplicació (sòl, fulles i altres superfícies). 
-  Homogeneïtat de repartiment sobre les superfícies (direccions d'avanç i 

perpendicular a l'avanç). 
-  Nivell de cobertura del producte (impactes sobre la superfície). 

-  Actuacions bàsiques d'emergència. Intoxicació de les persones (primers 
auxilis). Contaminació ambiental (puntual i difusa). 

 
2. Selecció dels equips d'aplicació de fitosanitaris. 

-  Demanda de potència dels equips d'aplicació de fitosanitaris. 
-  Components bàsics d'un polvoritzador. 

-  Sistema hidràulic. Dipòsit d'emmagatzematge. Bomba. Distribuïdor 
(sistemes de regulació). Broquets de polvorització (classificació, 
normalització i usos). Conduccions i filtres. Complements. 

-  Sistema de suport. Xassís o estructura portant. Sistema de transport 
(formes de connexió i eixos de sustentació, entre d'altres). Barres de 
distribució (en polvoritzadors hidràulics). 

-  Sistema pneumàtic (si escau). Equip ventilador. Conduccions. Deflectors. 
-  Equips de polvorització. 

-  Polvoritzadors hidràulics o equips per a conreus baixos. Constitució. 
Utilitat. Usos. 

-  Polvoritzadors hidropneumàtics o atomitzadors. Constitució. Utilitat. 
Usos. 

-  Altres polvoritzadors (pneumàtics i centrífugs, entre d'altres). Constitució. 
Utilitat. Usos. 

-  Altres equips per aplicar fitosanitaris. 
-  Empolsadores: constitució, utilitat i usos. 
-  Equips per aplicar microgrànuls. Constitució. Utilitat. Usos. 
-  Altres equips (per fumigar, entre d'altres). 

-  Distribució de productes líquids fitosanitaris. 
-  Paràmetres de calibratge. Volum o dosis d'aplicació. Cabal de l'equip (o 

broquets). Ample de treball de l'equip (o broquets). Velocitat d'avanç. 
-  Relació entre el cabal i la pressió del líquid al pas per un orifici (broquets 

de polvorització). 
-  Regulació de polvoritzadors hidràulics (homogeneïtat de repartiment). 

Distribuïdor (pressió de treball). Horitzontalitat i alçària de la barra de 
distribució. Disposició i orientació dels broquets de polvorització. Prova 
de cabal de broquets (gerra graduada i cronòmetre) i repartiment (banc 
de repartiment o papers hidrosensibles). 

-  Regulació de polvoritzadors hidropneumàtics (homogeneïtat de 
repartiment). Distribuïdor (pressió de treball). Disposició i orientació dels 
broquets de polvorització. Cabal i orientació de les sortides d'aire. Prova 
de repartiment en altura amb papers hidrosensibles. 

-  Regulació d'altres polvoritzadors. 
-  Distribució de productes fitosanitaris d'altres equips d'aplicació de 

fitosanitaris (no polvoritzadors). 
 

3. Manteniment dels equips d'aplicació de fitosanitaris. 
-  Llibre d'instruccions de l'equip. Descripció i manteniment. 
-  Fungibles, residus, eines i maquinària de taller per utilitzar en el manteniment 

dels equips d'aplicació de fitosanitaris. 
-  Manteniment dels elements estructurals (greixar, ajustar i serrar, entre 

d'altres). 
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-  Manteniment (comprovar, ajustar i substituir) dels elements de regulació i 
control (manòmetres i vàlvules, entre d'altres). 

-  Manteniment (comprovar, ajustar, netejar i substituir) dels elements de treball 
(broquets de polvorització, filtres i ventilador, entre d'altres). 

-  Manteniment (deterioraments i avaries) dels elements oleohidràulics i 
pneumàtics dels equips (cilindres, motors i cables oleohidràulics, sistemes 
pneumàtics i rodes pneumàtiques, entre d'altres). 

-  Manteniment bàsic específic (procediment i mètodes) de diferents equips 
d'aplicació de fitosanitaris (polvoritzadors hidràulics, polvoritzadors 
hidropneumàtics, altres polvoritzadors i altres equips d'aplicació de 
fitosanitaris). 

-  Neteja programada dels circuits de líquid en els polvoritzadors: a l'inici de la 
campanya de tractaments; en acabar una aplicació; en canviar de producte 
fitosanitari; en acabar la campanya de tractaments. 

-  Llibre de control del manteniment dels equips d'aplicació de fitosanitaris. 
 

4. Preparació i maneig dels equips d'aplicació de fitosanitaris. 
-  Llibre d'instruccions de l'equip. Preparació i maneig. 
-  Regulacions en les màquines d'accionament i tracció, si escau, que utilitzen 

els equips d'aplicació de fitosanitaris (per exemple, llastat davanter). 
-  Regulació dels equips de polvorització utilitzats en l'aplicació de fitosanitaris 

(tècniques i procediments). 
-  Homogeneïtat del producte que cal distribuir (sistema d'agitació). 
-  Distribuïdor (pressió de treball). 
-  Barra de distribució en polvoritzadors hidràulics (alçada i estabilitat). 
-  Broquets de polvorització (obstruccions de l'orifici de sortida i formació 

de rajos atípics de líquid). 
-  Sortides d'aire del sistema pneumàtic en polvoritzadors hidropneumàtics. 

-  Regulació d'altres equips d'aplicació de fitosanitaris. 
-  Connexió i regulació de l'enganxament (d'un punt, tripuntal). 
-  Acoblament de l'eix de la presa de força de la màquina d'accionament i 

tracció, i l'equip d'aplicació de fitosanitaris que requereix accionament de la 
presa de força. 

-  Connexió dels actuadors oleohidràulics (cilindres o motors) de l'equip de 
distribució de fitosanitaris des de la màquina d'accionament i tracció, si 
n'incorpora. 

-  Elecció de les condicions de funcionament en les màquines d'accionament i 
tracció. 
-  Règim del motor. 
-  Marxa d'avanç. 
-  Posició del control de l'elevador oleohidràulic. 
-  Posició i règim de la presa de força, si escau. 
-  Posició de les funcions electròniques, si escau. 

-  Maneig i avaluació del treball amb els equips d'aplicació de fitosanitaris. 
-  Calendari d'operacions (organització del treball). 
-  Aplicació de fitosanitaris. 
-  Comprovació del resultat de l'operació respecte del previst. Qualitat de 

l'execució. 
-  Potència demanada i desenvolupada. 
-  Estimació dels costos generats per l'aplicació de fitosanitaris. 
-  Comunicats de treball i incidències. 

 
5. Aplicació de la normativa de seguretat i de protecció mediambiental en el 
maneig i manteniment dels equips d'aplicació de fitosanitaris. 
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-  Seguretat i salut de les persones. 
-  Normativa (directiva de màquines i normes complementàries). 
-  Dispositius de seguretat i informació per a l'usuari (pictogrames i símbols 

normalitzats). 
-  Dipòsits d'aigua neta i dipòsit de transferència de productes comercials. 

-  Normativa sobre circulació de vehicles en vies públiques (amplada, 
enllumenat i senyalització). 

-  Normativa mediambiental aplicable (directiva de màquines, directiva d'ús 
sostenible de plaguicides i normativa complementària). Potencial 
contaminant dels fitosanitaris. Contaminació per l'aplicació de fitosanitaris. 
Maneig de residus. Dipòsit d'esbandida. 

-  Normativa en matèria de prevenció d'accidents. 
-  Bones pràctiques agràries (aplicació de criteris de qualitat i rendibilitat en el 

manteniment i maneig dels equips). 
-  Pla de prevenció de riscos. 
-  Protocols d'actuació. 

-  Elecció d'EPI. 
-  Proteccions col·lectives. 
-  Execució dels treballs segons el pla de riscos. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Les unitats formatives corresponents a aquest mòdul es poden programar de 
manera independent. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
 

MÒDUL FORMATIU 6 
 

Denominació: MANEIG I MANTENIMENT D'EQUIPS DE RECOL·LECCIÓ, 
CÀRREGA, DESCÀRREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES AGRARIS 
 
Codi: MF1809_2 

 
Nivell de qualificació professional: 2 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC1809_2: Manejar equips de recol·lecció, càrrega, descàrrega i transport de 
productes agraris, i fer-ne el manteniment. 

 
Durada: 120 hores 

 
UNITAT FORMATIVA 1 

 
Denominació: MANEIG I MANTENIMENT D'EQUIPS DE RECOL·LECCIÓ DE 
PRODUCTES AGRARIS 

 
Codi: UF2019 
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Durada: 70 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP2, i amb 
l'RP1, l'RP4 i l'RP5 pel que fa al maneig i manteniment dels equips de recol·lecció 
de productes agraris. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació: 

 
C1:  Fer operacions de selecció i condicionament d'equips de recol·lecció de 
productes agraris utilitzant els equips i mitjans necessaris, i seguint els procediments 
establerts en la documentació tècnica. 

CE1.1  Esmentar la informació dels manuals i documents tècnics utilitzats en 
cada un dels equips de recol·lecció de productes agraris. 
CE1.2  Explicar les pautes que cal seguir per seleccionar les màquines agrícoles 
d'accionament i tracció en funció dels equips de recol·lecció. 
CE1.3  Esmentar els equips de recol·lecció més freqüents i explicar-ne el 
funcionament i els criteris de selecció en funció del treball. 
CE1.4  Descriure procediments de treball aplicables a màquines de recol·lecció 
de productes agraris segons les condicions de treball. 
CE1.5  Enumerar tècniques de connexió d'equips de recol·lecció de productes 
agraris a la màquina agrícola d'accionament i tracció, i explicar el muntatge i la 
regulació de l'arbre de transmissió a l'eix receptor de l'equip. 
CE1.6  Explicar el funcionament i la regulació dels sistemes hidràulics per a 
l'activitat. 
CE1.7  Enumerar diferents tipus de pneumàtics i descriure'n les característiques 
i la pressió de treball. 
CE1.8  Esmentar la normativa aplicable vigent i els criteris de qualitat i 
rendibilitat en matèria de selecció i condicionament dels equips de recol·lecció 
de productes agraris. 
CE1.9  En un cas pràctic degudament caracteritzat de selecció i condicionament 
dels equips de recol·lecció de productes agraris: 

-  Seleccionar la màquina agrícola d'accionament i tracció, així com els 
equips de recol·lecció de productes agraris entre els disponibles. 

-  Seleccionar procediments de treball. 
-  Enganxar i regular equips de recol·lecció de productes agraris, i 

assegurar-ne la unió. 
-  Muntar l'arbre de transmissió en equips de recol·lecció de productes 

agraris accionats per la presa de força de la màquina agrícola 
d'accionament i tracció. 

-  Comprovar el sistema hidràulic i la pressió dels pneumàtics en els 
equips. 

‐  Fer les operacions complint la normativa aplicable vigent. 
 

C2:  Fer operacions de maneig d'equips de recol·lecció de productes agraris 
aplicant les tècniques i opcions apropiades en funció de les característiques de les 
màquines i el tipus de feina. 

CE2.1  Explicar el règim del motor, la marxa d'avanç i la posició de 
funcionament de la presa de força que s'ha d'emprar en la màquina agrícola 
d'accionament i tracció, segons els equips de recol·lecció de productes agraris 
utilitzats i les condicions de funcionament. 
CE2.2  Descriure els components que incorpora un equip de collita en funció del 
tipus de producte que s'ha de recollir i de les baules que inclogui de la cadena 
de recol·lecció (equip individual, equip combinat o recol·lectora integral). 
CE2.3  Explicar diferents regulacions que es poden fer en equips de recol·lecció 
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de productes agraris segons l'equip i objectiu perseguit. 
CE2.4  Indicar els procediments que s'han de seguir per verificar que el resultat 
de les operacions de recol·lecció compleix amb els objectius marcats. 
CE2.5  Enumerar dades que s'han d'anotar en els comunicats de treball. 
CE2.6  Indicar bones pràctiques agràries pel que fa a treballs amb equips de 
recol·lecció de productes agraris. 
CE2.7  Explicar aspectes bàsics que incideixen en el cost de les operacions de 
recol·lecció de productes agraris (consum de combustible, inversió de l'equip, 
vida útil i manteniment, entre d'altres) i la seva eficàcia. 
CE2.8  Esmentar la normativa aplicable vigent, inclosa la de prevenció de riscos 
laborals, i els criteris de qualitat i rendibilitat en matèria de maneig dels equips de 
recol·lecció de productes agraris. 
CE2.9  En un cas pràctic degudament caracteritzat de maneig dels equips de 
recol·lecció de productes agraris: 

-  Comprovar les connexions (enganxament, arbre de presa de força i 
mànegues hidràuliques, si n'hi ha) entre la màquina agrícola 
d'accionament i tracció, i l'equip de recol·lecció no automotriu. 

-  Posar en marxa la màquina agrícola d'accionament i tracció o màquina 
automotriu, i seleccionar el règim del motor, la posició de funcionament 
de la presa de força, si n'hi ha, el control de l'elevador hidràulic, si n'hi 
ha, i les funcions específiques que puguin tenir. 

-  Seleccionar la marxa de treball per aconseguir la velocitat d'avanç que es 
vulgui i iniciar l'operació. 

-  Executar operacions de recol·lecció de productes agraris. 
-  Comprovar les condicions de treball de la màquina agrícola 

d'accionament i tracció, i el resultat de l'operació feta per l'equip. 
-  Registrar les dades de l'operació en el comunicat de treball. 
‐  Fer les operacions complint la normativa aplicable vigent. 

 
C3:  Fer operacions de manteniment d'equips de recol·lecció de productes agraris 
utilitzant els equips i mitjans necessaris, i seguint els procediments establerts en la 
documentació tècnica. 

CE3.1  Esmentar la informació destinada a mantenir equips de recol·lecció de 
productes agraris i que s'inclou en els manuals i documents tècnics. 
CE3.2  Enumerar possibles deterioraments o anomalies que es detecten en 
elements mecànics, hidràulics i pneumàtics d'equips de recol·lecció de 
productes agraris. 
CE3.3  Descriure els passos que s'han de seguir per serrar o ajustar elements 
estructurals en equips de recol·lecció de productes agraris. 
CE3.4  Explicar el funcionament dels elements de seguretat dels equips de 
recol·lecció de productes agraris. 
CE3.5  Assenyalar els punts de greixatge dels elements estructurals i descriure 
el procediment que cal seguir per dur a terme la substitució, els ajustaments o 
els afilats dels elements actius de treball a causa de desgastos, desajustos o 
trencaments. 
CE3.6  Enumerar treballs de substitució de líquids, filtres i petites reparacions 
que es poden efectuar al taller de l'explotació. 
CE3.7  Descriure les parts més importants del sistema elèctric, inclòs 
l'enllumenat i la senyalització. 
CE3.8  Enumerar dades que s'han d'anotar en el llibre de control de 
manteniment d'equips de recol·lecció de productes agraris. 
CE3.9  Esmentar la normativa aplicable vigent i els criteris de qualitat i 
rendibilitat en matèria de manteniment dels equips de recol·lecció de productes 
agraris. 
CE3.10  En un cas pràctic degudament caracteritzat de manteniment dels 



 

40/54 

 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

equips de recol·lecció de productes agraris: 
-  Comprovar l'estat d'elements mecànics, hidràulics i pneumàtics, i reparar 

possibles deterioraments i avaries. 
-  Comprovar l'estat d'elements estructurals dels equips i efectuar els 

serratges i ajustos necessaris. 
-  Comprovar l'estat d'elements de seguretat dels equips i substituir-los o 

ajustar-los segons correspongui. 
-  Comprovar el sistema elèctric, l'enllumenat i la senyalització, i, si escau, 

fer-hi petites reparacions o substitucions . 
-  Fer treballs de substitució de líquids i filtres, i petites reparacions. 
-  Greixar els elements estructurals dels equips. 
-  Comprovar l'estat dels elements actius de treball i, si escau, fer les 

substitucions necessàries a causa de trencaments o desgastos. 
-  Anotar les dades requerides al llibre de control de manteniment. 
‐  Fer les operacions complint la normativa aplicable vigent. 

 
C4:  Aplicar normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental 
establertes en el maneig i manteniment d'equips de recol·lecció de productes 
agraris. 

CE4.1  Enumerar diferents equips de protecció individual que s'han d'utilitzar en 
el maneig i manteniment d'equips de recol·lecció de productes agraris. 
CE4.2  Explicar les normes de seguretat individual i col·lectiva per mantenir la 
zona de treball lliure de riscos. 
CE4.3  Descriure els elements de seguretat que tinguin els equips de 
recol·lecció de productes agraris. 
CE4.4  Explicar tècniques d'ús d'equips de recol·lecció de productes agraris i 
tècniques d'ús de les eines destinades a mantenir-los amb seguretat. 
CE4.5  Esmentar procediments de classificació, emmagatzematge i manipulació 
de consumibles i residus per evitar riscos per al medi ambient i les persones. 
CE4.6  Explicar els passos que cal seguir davant d'una incidència en matèria de 
seguretat i salut de les persones i protecció del medi ambient, i esmentar els 
protocols corresponents. 
CE4.7  En un cas pràctic degudament caracteritzat de maneig i manteniment 
d'equips de recol·lecció de productes agraris: 

-  Triar els equips de protecció individual necessaris per a l'activitat. 
-  Mantenir la zona de treball lliure de riscos. 
-  Comprovar els elements de seguretat dels equips. 
-  Classificar, emmagatzemar i manipular consumibles i residus. 
-  Utilitzar els equips i les eines de manteniment. 
-  Simular les accions i els protocols que cal seguir davant d'una incidència 

en matèria de seguretat i salut de les persones i protecció del medi 
ambient. 

 
Sumari 

 
1. Productes agraris susceptibles de ser recollits amb mitjans mecànics. 

-  Farratges. 
-  Verds. Objectius. Procés (sega i recollida). 
-  Fenc. Objectius. Operacions (sega, condicionat, volteig i acordonat, 

empacament). 
-  Sitja. Objectius. Operacions (sega, picat, volteig i acordonat, empacament, 

encintat). 
-  Grans i llavors (cereals, lleguminoses, oleaginoses i proteaginoses). 

-  Tipus (mides, sensibilitat al maneig). Ubicació i fixació en les 
plantes. 
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-  Operacions: segar, desgranar, garbellar, netejar i emmagatzemar. 
-  Òrgans subterranis (arrels, tubercles, rizomes i bulbs). 

-  Tipus (mides i sensibilitat al maneig). Ubicació i fixació de les plantes. 
-  Operacions (separació de la part aèria): arrencar i acordonar, netejar i 

emmagatzemar. 
-  Altres productes agraris recol·lectats amb mitjans mecànics. 

-  Raïm. 
-  Fruits secs (avellana, nou i castanya, entre d'altres). 
-  Fruits verds (tomàquet, pèsol i mongeta tendra, entre d'altres). 
-  Plantes tèxtils (cotó, cànem i lli, entre d'altres). 
-  Altres productes. 

-  Maneig de productes agraris durant la recol·lecció. Èpoques de recol·lecció. 
Pèrdues de producte. Pèrdues de qualitat del producte. 

 
2. Selecció dels equips de recol·lecció de productes agraris. 

-  Demanda de potència dels equips de recol·lecció de productes agraris. 
-  Equips descompostos i equips integrals (recol·lectores). Constitució i finalitat. 
-  Recol·lectora integral de cereals (grans). Sistemes de sega i recollida de 

plantes. Sistemes de transport i embocament. Sistemes de fressat. 
Sistemes de garbellament. Sistemes de neteja. Sistemes 
d'emmagatzematge. 

-  Equips de recol·lecció de farratges. 
-  Equips de sega (barres de tall alternatiu, segadores rotatives). 
-  Condicionadores. Arrengleradores. Voltejadores. 
-  Embaladores. Embolicadores. Carros autocarregadors. 
-  Picadores (equips automotrius, equips accionats). 

-  Equips per recol·lectar arrels, tubercles, rizomes i bulbs. 
-  Equips descompostos (desfulladores, arrencadores, recollidores, 

netejadores, carregadores). 
-  Recol·lectores integrals. 

-  Equips per recol·lectar fruits. 
-  Equips descompostos (plataformes de recollida, vibradors, recollidores i 

netejadores). 
-  Veremadores o recol·lectores de raïm. 

-  Altres equips de recol·lecció (per a plantes tèxtils i hortícoles, entre d'altres). 
-  Ús dels equips de recol·lecció. 

 
3. Manteniment dels equips de recol·lecció de productes agraris. 

-  Llibre d'instruccions de l'equip. Descripció i manteniment. 
-  Fungibles, residus, eines i maquinària de taller per utilitzar en el manteniment 

dels equips de recol·lecció de productes agraris. 
-  Manteniment dels elements estructurals (greixar, ajustar i serrar, entre 

d'altres). 
-  Manteniment (comprovar, ajustar i substituir) dels elements de regulació i 

control (manòmetres i vàlvules, entre d'altres). 
-  Manteniment (comprovar, ajustar, netejar i substituir) dels elements de treball 

(fulles, garbells i sistema pneumàtic, entre d'altres). 
-  Manteniment (deterioraments i avaries) dels elements oleohidràulics i 

pneumàtics dels equips (cilindres, motors i cables oleohidràulics, sistemes 
pneumàtics i rodes pneumàtiques, entre d'altres). 

-  Manteniment bàsic específic (procediment i mètodes) de diferents equips de 
recol·lecció de productes agraris (recol·lectora integral de cereals, equips de 
recol·lecció de farratges i equips de recol·lecció d'arrels, tubercles, rizomes i 
bulbs). Equips de recol·lecció de fruits. Altres equips de recol·lecció. 

-  Neteja i manteniment programats dels equips de recol·lecció de productes 
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agraris a l'inici de la campanya, durant la campanya i després de la 
campanya de treball. 

-  Llibre de control del manteniment dels equips de recol·lecció de productes 
agraris. 

 
4. Preparació i maneig dels equips de recol·lecció de productes agraris. 

-  Llibre d'instruccions de l'equip. Preparació i maneig. 
-  Regulacions en les màquines d'accionament i tracció, si s'escau, que utilitzen 

els equips de recol·lecció de productes agraris (per exemple, llastat 
davanter). 

-  Regulació dels equips de recol·lecció de productes agraris (tècniques i 
procediments). 
-  Alçada de treball dels elements de tall i recollida. 
-  Règim de funcionament dels elements actius de treball. 
-  Altres elements de regulació per a cada tipus d'equip. 

-  Connexió i regulació de l'enganxament (d'un punt, tripuntal), si escau. 
-  Acoblament de l'eix de la presa de força de la màquina d'accionament i 

tracció, i l'equip de recol·lecció de productes agraris que requereix 
accionament de la presa de força. 

-  Connexió dels actuadors oleohidràulics (cilindres o motors) de l'equip de 
collita, des de la màquina d'accionament i tracció, si n'incorpora. 

-  Elecció de les condicions de funcionament en les màquines d'accionament i 
tracció (en funció dels equips i les condicions de treball). 
-  Règim del motor. 
-  Marxa d'avanç. 
-  Posició del control de l'elevador oleohidràulic. 
-  Posició i règim de la presa de força, si escau. 
-  Posició de les funcions electròniques, si escau. 

-  Maneig i avaluació del treball amb els equips de recol·lecció de productes 
agraris. 
-  Calendari d'operacions (organització del treball). 
-  Operació de recol·lecció de productes agraris. 
-  Comprovació del resultat de l'operació respecte del previst (pèrdues del 

producte i qualitat del producte recollit). 
-  Potència demanada i desenvolupada (funció del treball desenvolupat). 
-  Estimació dels costos generats arran de la recol·lecció de productes 

agraris. 
-  Comunicats de treball i incidències. 

 
5. Aplicació de la normativa de seguretat i de protecció mediambiental en el 
maneig i manteniment dels equips de recol·lecció de productes agraris. 

-  Seguretat i salut de les persones. 
-  Normativa (directiva de màquines, directiva d'homologació de tractors i 

d'altres). 
-  Dispositius de seguretat i informació per a l'usuari (pictogrames i símbols 

normalitzats). 
-  Normativa sobre circulació de vehicles en vies públiques (amplada, 

enllumenat i senyalització). 
-  Normativa mediambiental aplicable. Protecció i conservació del medi 

ambient. Maneig de consumibles. Maneig de residus. 
-  Normativa en matèria de prevenció d'accidents. 
-  Bones pràctiques agràries (aplicació de criteris de qualitat i rendibilitat en el 

manteniment i maneig dels equips). 
-  Pla de prevenció de riscos. 
-  Protocols d'actuació. 
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-  Elecció d'EPI. 
-  Proteccions col·lectives. 
-  Execució dels treballs segons el pla de prevenció de riscos. 

 
UNITAT FORMATIVA 2 

 
Denominació: MANEIG I MANTENIMENT D'EQUIPS DE CÀRREGA, 
DESCÀRREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES AGRARIS 

 
Codi: UF2020 

 
Durada: 50 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP3, i amb 
l'RP1, l'RP4 i l'RP5 pel que fa al maneig i manteniment d'equips de càrrega, 
descàrrega i transport de productes agraris. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació: 

 
C1:  Fer operacions de selecció i condicionament d'equips de càrrega, descàrrega i 
transport de productes agraris utilitzant els equips i mitjans necessaris, i seguint els 
procediments establerts en la documentació tècnica. 

CE1.1  Esmentar la informació dels manuals i documents tècnics utilitzats en 
cada un dels equips de càrrega, descàrrega i transport de productes agraris. 
CE1.2  Explicar les pautes que s'han de seguir per seleccionar les màquines 
agrícoles d'accionament i tracció en funció dels equips de càrrega, descàrrega i 
transport. 
CE1.3  Esmentar els equips de càrrega, descàrrega i transport més freqüents i 
explicar-ne el funcionament i els criteris de selecció segons el treball. 
CE1.4  Descriure els procediments de treball aplicables a màquines de càrrega, 
descàrrega i transport de productes agraris en funció de les condicions de 
treball. 
CE1.5  Enumerar tècniques de connexió d'equips de càrrega, descàrrega i 
transport de productes agraris a la màquina agrícola d'accionament i tracció, i 
explicar el muntatge i la regulació de l'arbre de transmissió a l'eix receptor de 
l'equip. 
CE1.6  Explicar el funcionament i la regulació dels sistemes hidràulics per a 
l'activitat. 
CE1.7  Enumerar diferents tipus de pneumàtics i descriure'n les característiques 
i la pressió de treball. 
CE1.8  Esmentar la normativa aplicable vigent i els criteris de qualitat i 
rendibilitat en matèria de selecció i condicionament dels equips de càrrega, 
descàrrega i transport de productes agraris. 
CE1.9  En un cas pràctic degudament caracteritzat de selecció i condicionament 
dels equips de càrrega, descàrrega i transport de productes agraris: 

-  Seleccionar la màquina agrícola d'accionament i tracció, així com els 
equips de càrrega, descàrrega i transport de productes agraris, d'entre 
els disponibles. 

-  Seleccionar procediments de treball. 
-  Enganxar i regular equips de càrrega, descàrrega i transport de 

productes agraris, i assegurar-ne la unió. 
-  Muntar l'arbre de transmissió en equips de càrrega, descàrrega i 

transport de productes agraris accionats per la presa de força de la 
màquina agrícola d'accionament i tracció. 
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-  Comprovar el sistema hidràulic i la pressió dels pneumàtics en els 
equips. 

‐  Fer les operacions complint la normativa aplicable vigent. 
 

C2:  Fer operacions de maneig d'equips de càrrega, descàrrega i transport de 
productes agraris aplicant les tècniques apropiades en funció de les característiques 
de les màquines i el tipus de feina. 

CE2.1  Explicar el règim del motor, la marxa d'avanç i la posició de 
funcionament de la presa de força que s'ha d'emprar en la màquina agrícola 
d'accionament i tracció en funció dels equips de càrrega, descàrrega i transport 
de productes agraris utilitzats i les condicions de funcionament. 
CE2.2  Indicar la senyalització que requereixen les màquines agrícoles 
d'accionament i tracció en treballs de càrrega, descàrrega i transport de 
productes agraris quan treballen en vies públiques. 
CE2.3  Explicar diferents regulacions que es poden fer en equips de càrrega, 
descàrrega i transport de productes agraris, segons l'equip i objectiu perseguit. 
CE2.4  Indicar els procediments que s'han de seguir per verificar que el resultat 
de les operacions de càrrega, descàrrega i transport compleix els objectius 
marcats. 
CE2.5  Enumerar dades que s'han d'anotar en els comunicats de treball. 
CE2.6  Indicar bones pràctiques agràries pel que fa a treballs amb equips de 
càrrega, descàrrega i transport de productes agraris. 
CE2.7  Explicar aspectes bàsics que incideixen en el cost de les operacions de 
càrrega, descàrrega i transport de productes agraris (consum de combustible, 
inversió de l'equip, vida útil i manteniment, entre d'altres) i la seva eficàcia. 
CE2.8  Esmentar la normativa aplicable vigent, inclosa la de prevenció de riscos 
laborals, i els criteris de qualitat i rendibilitat en matèria de maneig dels equips de 
càrrega, descàrrega i transport de productes agraris. 
CE2.9  En un cas pràctic degudament caracteritzat de maneig dels equips de 
càrrega, descàrrega i transport de productes agraris: 

-  Comprovar les connexions (enganxament, arbre de presa de força i 
mànegues hidràuliques, si n'hi ha) entre la màquina agrícola 
d'accionament i tracció, i l'equip utilitzat. 

-  Posar en marxa la màquina agrícola d'accionament i tracció o màquina 
automotriu, i seleccionar el règim del motor, la posició de funcionament 
de la presa de força, si n'hi ha, i el control de l'elevador hidràulic, si n'hi 
ha. 

-  Seleccionar la marxa de treball o maniobra per aconseguir una velocitat 
d'avanç o maniobra, i iniciar l'operació. 

-  Comprovar les condicions de treball de la màquina agrícola 
d'accionament i tracció, i el resultat de l'operació feta per l'equip. 

-  Registrar les dades de l'operació en el comunicat de treball. 
‐  Fer les operacions complint la normativa aplicable vigent. 

 
C3:  Fer operacions de manteniment d'equips de càrrega, descàrrega i transport de 
productes agraris utilitzant els equips i mitjans necessaris, i seguint els procediments 
establerts en la documentació tècnica. 

CE3.1  Esmentar la informació destinada a mantenir equips de càrrega, 
descàrrega i transport de productes agraris, i que s'inclou en els manuals i 
documents tècnics. 
CE3.2  Enumerar possibles deterioraments o anomalies que es detecten en 
elements mecànics, hidràulics i pneumàtics d'equips de càrrega, descàrrega i 
transport de productes agraris. 
CE3.3  Descriure els passos que s'han de seguir per serrar o ajustar elements 
estructurals en equips de càrrega, descàrrega i transport de productes agraris. 
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CE3.4  Explicar el funcionament dels elements de seguretat dels equips de 
càrrega, descàrrega i transport de productes agraris. 
CE3.5  Assenyalar els punts de greixatge dels elements estructurals i descriure 
el procediment que cal seguir per dur a terme la substitució, els ajustaments o 
els afilats dels elements actius de treball a causa de desgastos, desajustos o 
trencaments. 
CE3.6  Enumerar treballs de substitució de líquids i filtres, i petites reparacions 
que es poden efectuar al taller de l'explotació. 
CE3.7  Descriure les parts més importants del sistema elèctric, inclòs 
l'enllumenat i la senyalització. 
CE3.8  Enumerar dades que s'han d'anotar en el llibre de control de 
manteniment d'equips de càrrega, descàrrega i transport de productes agraris. 
CE3.9  Esmentar la normativa aplicable vigent i els criteris de qualitat i 
rendibilitat en matèria de manteniment dels equips de càrrega, descàrrega i 
transport de productes agraris. 
CE3.10  En un cas pràctic degudament caracteritzat de manteniment dels 
equips de càrrega, descàrrega i transport de productes agraris: 

-  Comprovar l'estat d'elements mecànics, hidràulics i pneumàtics, i reparar 
possibles deterioraments i avaries. 

-  Comprovar l'estat d'elements estructurals dels equips i efectuar els 
serratges i ajustos necessaris. 

-  Comprovar l'estat d'elements de seguretat dels equips i substituir-los o 
ajustar-los segons correspongui. 

-  Comprovar i, si escau, fer petites reparacions o substitucions en el 
sistema elèctric, l'enllumenat i la senyalització. 

-  Fer treballs de substitució de líquids i filtres, i petites reparacions. 
-  Greixar els elements estructurals dels equips. 
-  Comprovar l'estat dels elements actius de treball i, si escau, fer les 

substitucions necessàries a causa de trencaments o desgastos. 
-  Anotar les dades requerides en el llibre de control de manteniment. 
‐  Fer les operacions complint la normativa aplicable vigent. 

 
C4:  Aplicar normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental 
establertes en el maneig i manteniment d'equips de càrrega, descàrrega i transport 
de productes agraris. 

CE4.1  Enumerar diferents equips de protecció individual que s'han d'utilitzar en 
el maneig i manteniment d'equips de càrrega, descàrrega i transport de 
productes agraris. 
CE4.3  Descriure els elements de seguretat que tinguin els equips de càrrega, 
descàrrega i transport de productes agraris. 
CE4.4  Explicar tècniques d'ús d'equips de càrrega, descàrrega i transport de 
productes agraris i tècniques d'ús de les eines destinades a mantenir-los amb 
seguretat. 
CE4.5  Esmentar procediments de classificació, emmagatzematge i manipulació 
de consumibles i residus per evitar riscos per al medi ambient i les persones. 
CE4.6  Explicar els passos que cal seguir davant d'una incidència en matèria de 
seguretat i salut de les persones i protecció del medi ambient, i esmentar els 
protocols corresponents. 
CE4.7  En un cas pràctic degudament caracteritzat de maneig i manteniment 
d'equips de càrrega, descàrrega i transport de productes agraris: 
-  Triar els equips de protecció individual necessaris per a l'activitat. 
-  Mantenir la zona de treball lliure de riscos. 
-  Comprovar els elements de seguretat dels equips. 
-  Classificar, emmagatzemar i manipular consumibles i residus. 
-  Utilitzar els equips i les eines de manteniment. 
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-  Simular les accions i els protocols que cal seguir davant d'una incidència en 
matèria de seguretat i salut de les persones i protecció del medi ambient. 

 
Sumari 

 
1. Productes agraris susceptibles de carregar, transportar i descarregar amb 
mitjans mecànics. 

-  Esmenes i fertilitzants. 
-  Abonaments i productes per a esmenes en forma sòlida (pols, grànuls). 
-  Abonaments i esmenes en forma semisòlida o líquida (fems, purins). 

-  Farratges. 
-  En verd (plantes senceres, plantes trossejades i picades). 
-  En fenc (sense compactar, bales rectangulars i bales rodones). 
-  En sitja (bales rodones encintades). 
-  Deshidratats. 

-  Grans i llavors. 
-  Mida i densitat. 
-  Sensibilitat al deteriorament. 

-  Residus agraris (palla i restes vegetals). 
-  Òrgans subterranis (arrels, tubercles, rizomes i bulbs). 

-  Mida, forma i densitat. 
-  Sensibilitat al deteriorament. 

-  Altres productes agraris (raïm, tomàquets i fruita seca, entre d'altres). 
-  Maneig de productes agraris durant la càrrega, el transport i la descàrrega. 

Pèrdues de producte. Pèrdues de qualitat del producte. 
 

2. Selecció dels equips de càrrega, descàrrega i transport de productes 
agraris. 

-  Demanda de potència dels equips de càrrega, descàrrega i transport de 
productes agraris. 

-  Equips de càrrega i descàrrega. 
-  Manipuladors telescòpics automotrius. 
-  Pala del tractor d'accionament oleohidràulic (cassó, pinça, pinta i 

forquilla). 
-  Caragols sens fi. 

-  Equips per transportar productes sòlids (caixes tancades). 
-  Remolcs semiarrossegats. 
-  Remolcs arrossegats (capacitat, nombre d'eixos i direccionalitat). 
-  Remolcs basculants. 

-  Equips per transportar farratges. 
-  Remolcs autocarregadors. 
-  Plataformes per transportar bales (palla i fenc) i boles ensitjadores. 

-  Equips per transportar fems i purins. 
-  Remolcs escampadors. 
-  Tancs de purins. 

-  Equips per transportar, carregar i descarregar altres productes. 
-  Remolcs per a raïm a granel. 
-  Remolcs per transportar productes en palets normalitzats. 
-  Altres equips de transport. 

 
3. Manteniment dels equips de càrrega, transport i descàrrega de productes 
agraris. 

-  Llibre d'instruccions de l'equip. Descripció i manteniment. 
-  Fungibles, eines i maquinària de taller per utilitzar en el manteniment dels 
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equips de recol·lecció de productes agraris. 
-  Manteniment dels elements estructurals (greixar, ajustar i serrar, entre 

d'altres). 
-  Manteniment (comprovar, ajustar i substituir) dels elements de regulació i 

control. 
-  Manteniment (deterioraments i avaries) dels elements oleohidràulics i 

pneumàtics dels equips (cilindres, motors i cables oleohidràulics, sistemes 
pneumàtics i rodes pneumàtiques, entre d'altres). 

-  Manteniment bàsic específic (procediment i mètodes) de diferents equips 
d'equips de càrrega, transport i descàrrega de productes agraris. 

-  Neteja i manteniment programats dels equips de càrrega, transport i 
descàrrega de productes agraris. 

-  Llibre de control del manteniment dels equips de càrrega, transport i 
descàrrega de productes agraris. 

 
4. Preparació i maneig dels equips de càrrega, transport i descàrrega de 
productes agraris. 

-  Llibre d'instruccions de l'equip. Preparació i maneig. 
-  Regulacions en les màquines d'accionament i tracció, si escau, que utilitzen 

els equips de càrrega, transport i descàrrega de productes agraris (per 
exemple, enganxaments i llastat). 

-  Regulació dels equips de càrrega, transport i descàrrega de productes 
agraris (tècniques i procediments). 

-  Règim de funcionament dels elements de càrrega o descàrrega. 
-  Altres elements de regulació per a cada tipus d'equip. 

-  Connexió i regulació de l'enganxament (d'un punt, tripuntal), si escau. 
-  Acoblament de l'eix de la presa de força de la màquina d'accionament i 

tracció, i l'equip de recol·lecció de productes agraris que requereix 
accionament de la presa de força. 

-  Connexió dels actuadors oleohidràulics (cilindres o motors) de l'equip de 
càrrega, transport i descàrrega, des de la màquina d'accionament i tracció, 
si n'incorpora. 

-  Elecció de les condicions de funcionament en les màquines d'accionament i 
tracció (en funció dels equips i les condicions de treball). 

-  Règim del motor. 
-  Marxa d'avanç. 
-  Posició del control de l'elevador oleohidràulic. 
-  Posició i règim de la presa de força, si escau. 
-  Posició de les funcions electròniques, si escau. 

-  Maneig i avaluació del treball amb els equips de càrrega, transport i 
descàrrega de productes agraris. 

-  Calendari d'operacions (organització del treball). 
-  Operació de càrrega, transport i descàrrega de productes agraris. 
-  Comprovació del resultat de l'operació respecte del previst 

(pèrdues del producte i qualitat del producte recollit). 
-  Potència demanada i desenvolupada (funció del treball desenvolupat). 
-  Estimació dels costos generats per la càrrega, el transport i la 

descàrrega de productes agraris. 
-  Comunicats de treball i incidències. 

 
5. Aplicació de la normativa de seguretat i de protecció mediambiental en el 
maneig i manteniment dels equips de càrrega, transport i descàrrega de 
productes agraris. 

-  Seguretat i salut de les persones. 
-  Normativa (directiva de màquines, directiva d'homologació de tractors i 
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d'altres). 
-  Dispositius de seguretat i informació per a l'usuari (pictogrames i símbols 

normalitzats). 
-  Normativa sobre circulació de vehicles en vies públiques (amplada, 

enllumenat i senyalització). 
-  Normativa mediambiental aplicable. Protecció i conservació del medi 

ambient. Maneig de consumibles. Maneig de residus. 
-  Normativa en matèria de prevenció d'accidents. 
-  Bones pràctiques agràries (aplicació de criteris de qualitat i rendibilitat en el 

manteniment i maneig dels equips). 
-  Pla de prevenció de riscos. 
-  Protocols d'actuació. 

-  Elecció d'EPI. 
-  Proteccions col·lectives. 
-  Execució dels treballs segons el pla de prevenció de riscos. 

 
Orientacions metodològiques 
Les unitats formatives corresponents a aquest mòdul es poden programar de 
manera independent. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS DE MANEIG I 
MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA AGRÀRIA 

 
Codi: MP0428 

 
Durada: 40 hores 

 
Capacitats i criteris d'avaluació: 

 
C1:  Dur a terme treballs amb tractor i ormejos de conreu a tracció: 

CE1.1.  Triar i incorporar els EPI necessaris. 
CE1.2.  Enganxar al tractor els ormejos suspesos o semisuspesos. 
CE1.3.  Muntar les falques o mànegues dels circuits oleohidràulics externs del 
tractor que alimenten els actuadors de l'ormeig. 
CE1.4.  Valorar i modificar els llasts que incorpora el tractor. 
CE1.5.  Regular l'enganxament per configurar la línia de tir del tractor-ormeig. 
CE1.6.  Regular l'ormeig per al conreu. 
CE1.7.  Executar els treballs de tracció combinant règim del motor del tractor, 
marxes d'avanç, posició del control de l'elevador del tractor i altres funcions de 
tracció. 
CE1.8.  Valorar els treballs de conreu des del punt de vista tècnic. 
CE1.9.  Valorar l'eficiència de la feina. 
CE1.10  Valorar l'efecte mediambiental de la feina. 
CE1.11. Anotar el treball en l'informe d'activitats. 

 
C2: Treballar amb tractor i implements accionats a la presa de força: 

CE2.1.  Triar i incorporar els EPI necessaris. 
CE2.2.  Enganxar els implements al tractor. 
CE2.3.  Muntar les falques o mànegues de conducció per formar els circuits 
oleohidràulics externs del tractor que alimentin actuadors dels implements. 
CE2.4. Muntar l'arbre de transmissió que uneix l'eix de la presa de força del 
tractor i l'eix receptor de l'implement, i col·locar les proteccions corresponents. 
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CE2.5.  Regular els elements de l'implement sotmesos a l'accionament rotatiu. 
CE2.6.  Executar els treballs amb implements a la presa de força del tractor 
combinant règim del motor del tractor, marxes d'avanç i posició de funcionament 
de la presa de força. 
CE2.7.  Valorar els treballs fets des del punt de vista tècnic. 
CE2.8.  Valorar l'eficiència del treball. 
CE2.9.  Valorar el resultat del treball des del punt de vista mediambiental. 
CE2.10. Anotar el treball en l'informe d'activitats. 

 
C3:  Dur a terme treballs amb equips de polvorització: 

CE3.1.  Triar i incorporar els EPI necessaris. 
CE3.2.  Enganxar els polvoritzadors al tractor. 
CE3.3.  Muntar les falques o mànegues de conducció per formar els circuits 
oleohidràulics externs del tractor que alimentin actuadors dels polvoritzadors. 
CE3.4.  Muntar l'arbre de transmissió que uneix l'eix de la presa de força del 
tractor i l'eix receptor del polvoritzador, i col·locar les proteccions corresponents. 
CE3.5.  Carregar amb aigua neta el dipòsit d'aigua neta i el dipòsit d'esbandida. 
CE3.6. Carregar d'aigua el dipòsit del polvoritzador. 
CE3.7.  Elegir els paràmetres de calibratge. 
CE3.8.  Regular el distribuïdor de l'equip per a les condicions de treball. 
CE3.9.  Comprovar el funcionament dels broquets de polvorització. 
CE3.10. Regular el repartiment de líquid en el cas d'un polvoritzador hidràulic. 
CE3.11. Regular el repartiment de líquid en el cas d'un polvoritzador 
hidropneumàtic. 
CE3.12. Afegir el producte comercial fitosanitari sobre l'aigua del dipòsit i posar 
en marxa el sistema d'agitació de l'equip. 
CE3.13. Executar l'aplicació de fitosanitaris combinant règim del motor del 
tractor, marxa d'avanç, posició de funcionament de la presa de força i pressió de 
treball del líquid fitosanitari. 
CE3.14. Valorar l'aplicació de fitosanitaris des del punt de vista tècnic, econòmic 
i mediambiental. 
CE3.15. Netejar l'equip després de l'aplicació i valorar la seguretat del maneig 
general de l'aplicació tant per a les persones com per al medi ambient. 
CE3.16. Anotar el treball en l'informe d'activitats. 

 
C4:  Efectuar el manteniment de la maquinària agrària en l'explotació: 

CE4.1.  Triar i incorporar els EPI necessaris. 
CE4.2.  Organitzar a la nau agrícola la maquinària i les eines utilitzades en el 
manteniment de la maquinària de l'explotació. 
CE4.3.  Organitzar a la nau agrícola els combustibles, lubricants i recanvis de 
maquinària requerits en un manteniment habitual de les màquines de 
l'explotació. 
CE4.4.  Carregar de gasoil els tractors utilitzats o les màquines automotrius. 
CE4.5.  Lubricar les màquines que ho requereixin. 
CE4.6.  Substituir elements mecànics de màquines, per desgast o adaptació, en 
els treballs que s'hagin de fer, que siguin habituals en el manteniment i l'ús. 
 

C5:  Participar en els processos de treball de l'empresa seguint les normes i 
instruccions establertes al centre de treball. 

CE5.1  Comportar-se de manera responsable tant en les relacions humanes 
com en les laborals. 
CE5.2  Respectar els procediments i les normes del centre de treball. 
CE5.3  Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes, 
intentant que s'adeqüin al ritme de treball de l'empresa. 
CE5.4  Integrar-se en els processos de producció del centre de treball. 
CE5.5  Fer ús dels canals de comunicació establerts. 
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CE5.6  Respectar en tot moment les mesures de prevenció de riscos, salut 
laboral i protecció del medi ambient. 

 
Sumari 

 
1. Maneig del tractor amb ormeig de conreu que treballen a tracció. 

-  Elecció i ús dels EPI requerits. 
-  Enganxament dels ormejos al tractor. 
-  Connexió de les mànegues dels circuits oleohidràulics externs del tractor. 
-  Comprovació i modificació, si cal, del llastat del tractor. 
-  Regulació de l'enganxament per configurar la línia de tir del tractor-ormeig. 
-  Regulació de la profunditat de treball de l'ormeig. 
-  Regulació de l'ample del primer solc. 
-  Elecció del règim del motor del tractor, marxes d'avanç, posició del control 

de l'elevador i funcions de tracció. 
-  Execució del treball de conreu i valoració del resultat. 
-  Anotació del treball en l'informe d'activitats. 

 
2. Maneig del tractor amb implements accionats per la presa de força. 

-  Elecció i ús dels EPI requerits. 
-  Enganxament dels implements al tractor. 
-  Connexió de les mànegues dels circuits hidràulics externs del tractor. 
-  Col·locació de l'arbre de transmissió i les seves proteccions entre el tractor i 

l'implement. 
-  Regulació dels elements de l'implement sotmesos a l'accionament rotatiu. 
-  Elecció del règim del motor del tractor, les marxes d'avanç, el control de 

l'elevador i la posició de funcionament de la presa de força. 
-  Execució del treball amb els implements accionats a la presa de força i 

valoració del resultat. 
-  Anotació del treball en l'informe d'activitats. 

 
3. Tractament fitosanitari amb polvoritzadors hidràulics o hidropneumàtics. 

-  Elecció i ús dels EPI requerits. 
-  Enganxament dels equips al tractor. 
-  Connexió de les mànegues dels circuits hidràulics externs del tractor. 
-  Col·locació de l'arbre de transmissió i les seves proteccions entre el tractor i 

els equips. 
-  Càrrega d'aigua neta al dipòsit d'aigua neta i al dipòsit d'esbandida. 
-  Càrrega d'aigua i producte comercial fitosanitari al dipòsit de l'equip. 
-  Elecció dels paràmetres de calibratge. 
-  Regulació del distribuïdor de l'equip per a les condicions de treball. 
-  Comprovació del funcionament dels broquets de polvorització. 
-  Regulació del repartiment de líquid en un polvoritzador hidràulic. 
-  Regulació del repartiment de líquid en un polvoritzador hidropneumàtic. 
-  Execució de la polvorització combinant el règim del motor del tractor, la 

marxa d'avanç, la posició de funcionament de la presa de força i la pressió 
de treball del líquid fitosanitari. 

-  Valoració de l'aplicació des del punt de vista tècnic, econòmic i 
mediambiental. 

-  Esbandida del dipòsit en camp i neteja de l'equip després de l'aplicació. 
-  Valoració general del maneig de l'aplicació des del punt de vista de 

seguretat de la persona i contaminació mediambiental. 
-  Anotació del treball en l'informe d'activitats. 
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4. Manteniment de la maquinària agrària. 

-  Elecció i ús dels EPI requerits. 
-  Organització, a la nau agrícola, de la maquinària i les eines utilitzades en el 

manteniment de les màquines agrícoles. 
-  Organització, a la nau agrícola, dels recanvis de maquinària agrícola 

utilitzats en el manteniment de les màquines. 
-  Organització, a la nau agrícola, dels combustibles i lubricants consumits per 

la maquinària agrícola. 
-  Càrrega de gasoil en els tractors i la màquina automotriu. 
-  Lubricació de les màquines que ho requereixin. 
-  Substitució d'elements mecànics de màquines agrícoles que sigui habitual 

en el manteniment i l'ús. 
 

5. Integració i comunicació al centre de treball. 
-  Comportament responsable al centre de treball. 
-  Respecte dels procediments i les normes del centre de treball. 
-  Interpretació i execució amb diligència de les instruccions rebudes. 
-  Reconeixement del procés productiu de l'organització. 
-  Ús dels canals de comunicació establerts al centre de treball. 
-  Adequació al ritme de treball de l'empresa. 
-  Seguiment de les normatives de prevenció de riscos, salut laboral i protecció 

del medi ambient. 
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IV. PRESCRIPCIONS DELS FORMADORS 
 

Experiència professional 
requerida en l'àmbit de 
la unitat de competència

 
 
 
Mòduls formatius 

 
 

 
Acreditació requerida 

Amb 
acreditació 

Sense 
acreditació

MF1804_2: 
Maneig i manteniment 
de màquines agrícoles 
d'accionament i tracció. 

  Llicencia/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol de grau 
corresponent, o altres títols equivalents. 

  Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a tècnic/a 
o títol de grau corresponent, o altres títols equivalents. 

  Tècnic/a superior de la família professional agrària. 
  Certificats de professionalitat de nivell 3 de la família 

professional agrària de l'àrea professional 
d'agricultura. 

 
 
 
 

2 anys 

 
 
 
 

5 anys 

MF1805_2: 
Maneig i manteniment 
d'equips de preparació 
del sòl. 

  Llicencia/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol de grau 
corresponent, o altres títols equivalents. 

  Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a tècnic/a 
o títol de grau corresponent, o altres títols equivalents. 

  Tècnic/a superior de la família professional agrària. 
  Certificats de professionalitat de nivell 3 de la família 

professional agrària de l'àrea professional 
d'agricultura. 

 
 

 
2 anys 

 
 

 
5 anys 

MF1806_2: 
Maneig i manteniment 
d'equips de sembra i 
plantació. 

  Llicencia/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol de grau 
corresponent, o altres títols equivalents. 

  Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a tècnic/a 
o títol de grau corresponent, o altres títols equivalents. 

  Tècnic/a superior de la família professional agrària. 
  Certificats de professionalitat de nivell 3 de la família 

professional agrària de l'àrea professional 
d'agricultura. 

 
 

 
2 anys 

 
 

 
5 anys 

MF1807_2: 
Maneig i manteniment 
d'equips per fer cures 
culturals. 

  Llicencia/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol de grau 
corresponent, o altres títols equivalents. 

  Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a tècnic/a 
o títol de grau corresponent, o altres títols equivalents. 

  Tècnic/a superior de la família professional agrària. 
  Certificats de professionalitat de nivell 3 de la família 

professional agrària de l'àrea professional 
d'agricultura. 

 
 

 
2 anys 

 
 

 
5 anys 

MF1808_2: 
Maneig i manteniment 
d'equips d'aplicació de 
fertilitzants i 
fitosanitaris. 

  Llicencia/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol de grau 
corresponent, o altres títols equivalents. 

  Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a tècnic/a 
o títol de grau corresponent, o altres títols equivalents. 

  Tècnic/a superior de la família professional agrària. 
  Certificats de professionalitat de nivell 3 de la família 

professional agrària de l'àrea professional 
d'agricultura. 

 
 

 
2 anys 

 
 

 
5 anys 

MF1809_2: 
Maneig i manteniment 
d'equips de recol·lecció, 
càrrega, descàrrega i 
transport de productes 
agraris. 

  Llicencia/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol de grau 
corresponent, o altres títols equivalents. 

  Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a tècnic/a 
o títol de grau corresponent, o altres títols equivalents. 

  Tècnic/a superior de la família professional agrària. 
  Certificats de professionalitat de nivell 3 de la família 

professional agrària de l'àrea professional 
d'agricultura. 

 
 

 
2 anys 

 
 

 
5 anys 
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V. REQUISITS MÍNIMS D'ESPAIS, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT 
 
 
Espai formatiu Superfície m2 

15 alumnes 
Superfície m2 
25 alumnes 

Aula polivalent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nau agrícola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Camp de pràctiques.* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 
200 
2 ha 

50 
200 
2 ha 

 
 

Espai formatiu Equipament 

 
 
 
Aula polivalent 

- Pissarres per escriure amb retolador. 
- Equips audiovisuals. 
- Paperògraf. 
- Material d'aula. 
- Taula i cadira per al formador. 
- Taules i cadires per als alumnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nau agrícola 

- Tractors agrícoles amb diferents utilitats. 
- Equips de conreu de tracció. 
- Equips de sembra o plantació. 
- Equips per fer cures culturals. 
- Equip d'aplicació de fertilitzants. 
- Equip d'aplicació de fitosanitaris. 
- Equip de recol·lecció. 
- Equip de càrrega o descàrrega. 
- Equip de transport. 
- Punt net amb contenidors per a magatzem provisional de deixalles. 
- Banc de treball amb caragol. 
- Punts de corrent elèctric. 
- Panell d'eines amb claus per a caragols, tornavisos, alicates, 

tenalles, mordasses, martells, tallaferros i tisores. 
- Esmoladora. 
- Trepant. 
- Esmeril. 
- Compressor amb pistola pneumàtica i complements. 
- Equip bàsic de soldadura. 
- Llums portàtils. 
- Magatzem de productes de recanvi. 
- Gat oleohidràulic. 
- Equip d'emmagatzematge de combustible conforme la normativa. 
- Bomba per a gasoil i greixadora. 
- Equip de neteja hidràulic o pneumàtic. 

Camp de pràctiques. * - Finca agrícola amb diversos conreus. 

 

(*) El camp de pràctiques es podrà llogar o contractar per a les diferents activitats 
que es necessitin. 

 
 

No s'ha d'interpretar que els diversos espais formatius identificats s'hagin de 
diferenciar necessàriament mitjançant tancaments. 

 
Les instal·lacions i els equipaments han de complir la normativa industrial i 
higienicosanitària corresponent i han de respondre a mesures d'accessibilitat 
universal i seguretat dels participants. 

 
El nombre d'utensilis, màquines i eines que s'especifiquen a l'equipament dels espais 
formatius ha de ser suficient per a 15 alumnes com a mínim, i s'ha d'augmentar en 
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cas d'ampliar-se el nombre d'alumnes. 
 

Quan la formació s'adreci a persones amb discapacitat, caldrà fer les adaptacions i 
els ajustos necessaris per assegurar que hi participin en condicions d'igualtat. 

 


