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TEMARI PER A L’ACCÉS A LA CATEGORIA PROFESSIONAL D1 
OFICIAL/A DE 1A AGRARI/ÀRIA (PART GENERAL I PART ESPECÍFICA) 
DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA 
RURAL  
 
 
Tema 1. Coneixements bàsics en control fitosanitari. 

 Control fitosanitari i principis de sanitat vegetal. 

 Les plagues, les malalties i la flora adventícia dels cultius: la seva gestió i els sistemes de control.  

 Els productes fitosanitaris i la seva manipulació i gestió. 
 
Tema 2. Coneixements bàsics en maquinària per a l'aplicació de fitosanitaris. 

 Maquinària per a l'aplicació de productes fitosanitaris i la seva utilització.  

 Altres mètodes de control de plagues i de malalties. 
 
Tema 3. Aplicació de productes fitosanitaris. 

 Prevenció de riscos específics en l’aplicació de plaguicides. 

 Mesures de protecció i equips de protecció individuals (EPIs). 
 
Tema 4. Seguretat i salut en treballs agrícoles. 

 Seguretat i salut en la realització de treballs agrícoles i silvícoles.  

 La presa de mostres de sòls, d’aigües i de plantes.  

 Precaucions especials en la utilització d'eines, de maquinària, de materials, d’adobs i de 
plaguicides. 

 
Tema 5. Coneixements bàsics en producció agrícola extensiva. 

 Producció agrícola extensiva: sembra, adobatge, reg, tasques culturals, collita, manipulació i 
condicionament.  

 Tipus de cultius extensius.  

 Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en la producció agrícola extensiva. 
 
Tema 6. Coneixements bàsics en producció arbòria i hortícola. 

 Fructicultura, viticultura i horticultura: plantació, adobatge, reg, tasques culturals, collita, 
manipulació i condicionament.  

 Tipus d’arbres fruiters i cultius hortícoles. 

 Treball de poda i de restauració arbòria. 

 Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en la producció arbòria i hortícola. 
 
Tema 7.  Instal·lacions i cobertes per a la maquinària i per a la protecció de cultius. 

 Coneixements bàsics en instal·lacions i manteniment d'estructures i cobertes per a la maquinària 
i per a la protecció de cultius.  

 Operacions bàsiques de manteniment en instal·lacions agrícoles. Soldadura i tall. Equips i eines. 
 
Tema 8. Tractor i maquinària agrícola. 

 Coneixements bàsics del tractor i de la maquinària agrícola: funcions, tipus, parts, prestacions i 
aplicacions.  

 Tipus d’equips i remolcs. 

 Operacions bàsiques de manteniment del tractor i de la maquinària agrícola.  

 Prevenció de riscos laborals en la utilització del tractor i de la maquinària agrícola. 
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Tema 9. Sistemes de reg.  

 Sistemes de reg: característiques, materials, muntatge i manteniment.  

 Capçal de reg i automatismes.  

 Funcionament d’una instal·lació de reg i ús eficient del reg.  

 Prevenció de riscos laborals en el muntatge i en el manteniment d’instal·lacions de reg. 
 
Tema 10. Conceptes bàsics en ramaderia. 

 Principals espècies ramaderes i el seu maneig a les explotacions. 

 Alimentació en funció de l’espècie, del tipus d’aliment i de l’edat del bestiar. 

 Reproducció en les diferents espècies. Inseminació artificial. Gestació i el seu diagnòstic. Part i 
post-part i atenció a la mare i als nascuts. 

 
Tema 11. Conceptes bàsics en sanitat ramadera. 

 Coneixement i observació dels animals. Malalties més comunes. Signes i símptomes. 

 Benestar animal comú a totes les espècies ramaderes en l’estada a l’explotació. 

 Bioseguretat a les explotacions ramaderes. 
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