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1. Un nou centre  

El curs 2015-2016 es posa en funcionament l’Institut de Nàutica de Barcelona. 
 

És un institut públic, de formació professional integrada, especialitzat exclusivament en el sector de 
la nàutica esportiva i d’esbarjo, que està ubicat a les instal·lacions del Port de Barcelona. 
 

Aquest nou centre ha estat creat gràcies a un conveni de col·laboració entre el Consorci d’Educació 
de Barcelona, el Departament d’Ensenyament i el Consorci El Far, i hereta i amplia l’oferta dels 
ensenyaments nàutics i esportius de s’impartien fina ara l’Institut Rambla Prim. 
 

El Consorci El Far li aportarà la seva llarga experiència en la formació i promoció del sector nàutic i 
li facilita l’ús de les seves instal·lacions per a ubicar la seu del nou institut i l’Escola Drassana per al 
manteniment d’embarcacions esportives i d’esbarjo. 
  
L’objectiu de l’Institut de Nàutica de Barcelona és formar i qualificar els professionals del mar, amb 
les competències tècniques i actitudinals que requereix el sector de la nàutica esportiva i d’esbarjo. 
S’articularan itineraris formatius i professionals per orientar i acompanyar els alumnes i treballadors 
en el seu propi camí de promoció professional, a través de formació reglada, contínua i 
ocupacional. 
 

L’Institut de Nàutica de Barcelona disposarà de tres edificis principals, que comparteix amb altres 
empreses o institucions: 
 

● la seu oficial, en la qual s’ubiquen els espais generals del centre (secretaria, direcció i aulari 
general), al carrer de l’Escar, núm. 6-8. 
 

● l’Escola Drassana, en la qual s’ubicaran els tallers de manteniment de iots (pintura, 
laminació, fusteria, metal·listeria i mecanització,), al passeig de Joan de Borbó, núm. 100. 

 

● La Nau Fundació dedicada a la preparació de projectes d’embarcacions i com a complement 
de l’Escola Drassana (taller de motors i treballs en fibres). 

  
Per altra banda, part de les activitats pràctiques dels ensenyaments esportius es duran a terme en 
altres espais (piscines, platja, clubs de vela…), ubicats tots ells en les rodalies del centre. 
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2. Missió, visió i valors  

 

Missió  

Ser un centre d'excel·lència de Formació Professional Integral, que esdevingui un referent en els 
ensenyaments professionals de la nàutica esportiva i d'esbarjo, i tingui (jugui) un paper clau en la 
dinamització i competitivitat del Port de Barcelona, i del seu entorn territorial i sectorial. 
  
 

 

Visió  

• Formar i qualificar professionals amb les competències tècniques i actitudinals que requereix el 
sector de la nàutica esportiva i d'esbarjo; formar als professionals del mar. 
 

• Articular els itineraris formatius i professionals per a orientar i acompanyar als alumnes i als 
treballadors en el seu propi camí de promoció professional. 
 

• Establir aliances amb empreses, administració, organismes i institucions que ens permetin 
consolidar una oferta formativa i uns serveis de qualitat, adaptats a l’exigent i canviant món de la 
nàutica esportiva i d'esbarjo. 
 

• Desenvolupar un equip humà compromès, motivat i altament qualificat. 
 

• Disposar de recursos i instal·lacions que faciliten el perfil exigible als professionals i la 
transferència de coneixements amb el sector, aprofitant la seva estratègica ubicació. 
 

• Comprometre’s permanentment amb la excel·lència i la millora contínua dels seus serveis 
educatius. 
 

• Millorar la qualitat de les relacions interpersonals i la cohesió social entre els alumnes, els docents, 
les famílies i l'entorn del centre. 
 

• Acompanyar al Port de Barcelona en el seu camí per a consolidar-se com a referència portuària 
mundial de primer nivell. 
 

 

 

Valors  

•  Vetllem perquè la relació entre les persones de la nostra comunitat educativa estigui fonamentada 
en la tolerància, la llibertat, la responsabilitat, la inclusió, el respecte i el diàleg. 
 

•  Fomentem l’esforç, la responsabilitat personal, l’autonomia en la gestió i en la presa de decisions, 
el respecte pel medi ambient i per la utilització òptima dels recursos i el compromís social. 
 

• El centre es defineix també com a integrador, no discriminatori, democràtic, laic, català i 
progressista. 
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3. Principis pedagògics  

3.1 Desenvolupament integral dels alumnes  

El nostre objectiu és formar a alumnes professionals, amb coneixements tècnics i esportius, 
responsables, amb sentit crític en la seva actuació, amb emprenedoria i interès pel saber al llarg de 
tota la vida i que integrin els valors associats a la professió nàutica. 
 

Al mateix temps se’ls ajuda en el seu desenvolupament personal (habilitats, aptituds i actituds) per 
a què puguin afrontar els futurs reptes relacionals i comunicatius amb autonomia i confiança. 
 

3.2 Formació professionalitzadora  

Volem aprofitar l`avantatge competitiu que suposa la nostra ubicació i el nostre lligam amb les 
empreses i entitats del sector, per a promoure una intensa relació amb el sector esportiu i 
professional, a través de jornades tècniques, visites, formació, pràctiques en entorns laborals, 
competicions esportives, estades dels professors, incorporació d’especialistes, etc. ... per a aportar 
un valor afegit a la formació dels alumnes, tant en el sentit tecnològic com en el de transmissió dels 
valors professionals, facilitant així la ràpida incorporació de les novetats tecnològiques en els 
currículums formatius. 
 

3.3 Orientació individual i acció tutorial  

L’institut definirà un pla d’acció tutorial (PAT), per a respondre a les necessitats individuals i grupals 
dels alumnes, que donarà suport al procés d’ensenyament - aprenentatge, i els orientarà tant en el 
seu desenvolupament personal i professional com en el seu futur laboral i/o acadèmic. 
 

Dins de l’àmbit d’ensenyament - aprenentatge es proposen activitats obertes i flexibles i si cal 
adaptacions curriculars en aquells alumnes que tinguin algun tipus de dificultat en el seu procés 
d’aprenentatge. Es dedica una atenció especial al seguiment del seu rendiment. 
 

3.4 Integració pedagògica  

Es tindrà com a marc metodològic l’aprenentatge competencial, on els coneixements, les habilitats, 
les actituds i els valors capaciten als alumnes de forma integral, a partir d’enfocaments 
d’aprenentatge basat en projectes, problemes i casos. 
 

Es fomentarà especialment el treball en equip i la comunicació en l’àmbit professional. 
 

També es facilitarà l’ús de les TAC, promovent l’aprenentatge autònom i l’assoliment de les 
competències digitals en els alumnes. 
 

3.5 Projecte Lingüístic  

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge a l’institut: activitats orals i escrites, exposicions del professorat, activitats 
d’aprenentatge i d’avaluació, informes i comunicacions. És el vehicle d’expressió habitual en les 
reunions del claustre, consell escolar i en els actes en general de la comunitat educativa. Així 
mateix el català és la llengua normalment emprada en la comunicació amb l’administració Catalana, 
així com amb els organismes i institucions públiques de Catalunya, i també amb les empreses amb 
les que es relaciona el centre. També s’utilitza la llengua catalana en les comunicacions i les 
notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic català, sens 
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perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho demanen. En aquest 
darrer cas es fan les còpies o documents necessaris en castellà. 
El centre vetlla perquè l’alumnat a més d’utilitzar amb correcció les llengües catalana i castellana, 
empri adequadament els recursos bàsics del llenguatge tècnic de cada un dels ensenyaments 
professionalitzadors i esportius. 
 

3.6 Incorporació de l’anglès als cicles formatius  

Les necessitats d’un mercat de treball globalitzat fan que la llengua anglesa esdevingui fonamental 
en la ocupabilitat de l’alumnat, i especialment en un entorn de treball tant internacionalitzat com el 
del sector nàutic. 
 

Aquesta realitat, comporta que el centre faci un pas més enllà del demanat per l’administració 
educativa, i aposti ferma i estratègicament per incorporar la llengua anglesa en bona part dels 
aprenentatges i de les activitats educatives, que es concreten en: 
 

● Disseny activitats d’ensenyament i aprenentatge que incorporen la utilització de la llengua 
anglesa en tots els mòduls dels CCFF. 

 

● Realització de part de la documentació i de les exposicions dels projectes i presentacions 
anglès. 

 

● Resultats d’aprenentatge i de continguts de  mòduls en llengua anglesa. 
 

● A més el centre promourà i articularà la mobilitat dels nostres alumnes a l’estranger tant per 
a la realització de pràctiques curriculars segons els criteris ECVET, com per a la integració 
en el mon laboral, així com les activitats i projectes en grups de treball internacionals 

 

3.7 Atenció a les relacions personals, la convivènc ia i la participació  

L’institut fomenta el dret a conviure en un bon clima i promoure en la comunitat educativa actituds i 
conductes que ho facilitin. 
 

En els diversos ensenyaments es treballen habilitats socials i professionals, l’autoconeixement, la 
comprensió dels problemes, el pensament reflexiu, la cooperació amb el grup, la comunicació 
assertiva, la gestió d’emocions i sentiments per a ajudar a ser millor persona i millor professional. 
 

El centre promourà també canals per a rebre propostes per a la millora de la cohesió social, així 
com espais destinats a la resolució de conflictes. 
 

3.8 Compromís social i de sostenibilitat  

Promovem en els alumnes models de bones pràctiques per atendre la sostenibilitat i el 
compromís social com a resposta global i local al nostre entorn. 
 

La gestió sostenible del centre indueix als alumnes a prendre actituds que possibilitin un 

sentiment de responsabilitat compartida. 
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4. Política de qualitat i medi ambient  

L’Institut de Nàutica de Barcelona s’ha compromès a implantar un model de gestió de la qualitat, 
basat en la ISO 9001:2015 i amb els models d’excel·lència, per a cercar la millora contínua en la 
qualitat de l'ensenyament. 

L’Institut de Nàutica de Barcelona té en compte en els seus processos els requisits legals aplicables 
en cada un d’ells i vetlla pel seu compliment. 

La direcció de l’Institut considera la qualitat un factor essencial per l’èxit del centre i entén que cada 
membre ha de ser responsable de la funció que realitza. 

Així mateix considera imprescindible tenir una política de qualitat en revisió permanent per 
assegurar-ne l’adequació. 

L’Institut de Nàutica de Barcelona adquireix també el compromís d’avançar cap a un sistema de 
gestió mediambiental, establint i revisant les seves fites mediambientals. 

 

 

5. Estades en empresa. Modalitat dual  

En ser un centre de formació professional específica, les estades dels alumnes en les empreses 
son un pilar bàsic en la professionalització del nostre alumnat. 

L’institut de Nàutica de Barcelona ha apostat per la modalitat dual d’alguns dels seus estudis, on els 
alumnes combinaran l’activitat acadèmica al centre amb una intensa relació laboral remunerada en 
les empreses i institucions del sector.  

La direcció de l’institut vetlla per donar una estada en la empresa de qualitat a l’alumnat i que faciliti 
la seva inserció laboral. 

 

 

6. La projecció externa i l’atenció a l’usuari  

6.1 Principis de servei i atenció al públic  

L’atenció a tots els nostres grups d’interès (alumnes, exalumnes, famílies, comunitat educativa, 
empreses, persones interessades en la formació i en els serveis que presta el centre) és una de les 
principals activitats que desenvolupa l’institut, especialment en l’àmbit de la consergeria, secretaria i 
direcció. 

Volem així expressar el nostre compromís que en les tasques relacionades amb l’atenció al públic, 
tindrà una importància especial la fluïdesa en el llenguatge per a transmetre informacions de 
manera clara, concisa i correcta; així com les habilitats i destreses que permetin oferir un servei 
amb amabilitat i eficàcia. El personal ha d’actuar amb la diligència que exigiria en el cas que fos ell 
mateix la persona qui rebés el servei. 
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6.2 Relacions amb institucions públiques  

L’institut vetlla per mantenir unes relacions de col·laboració estretes amb totes les institucions 
públiques que l’envolten, com ara l’Ajuntament de Barcelona, el districte, el barri de la Barceloneta, 
la Cambra de comerç de Barcelona, el Clúster Nàutic de Barcelona, la Facultat de Nàutica, El 
Museu Marítim de Barcelona i altres institucions. Aquestes relacions s’entenen com un servei 
públic, atesa la nostra condició de centre educatiu públic, però també com una oportunitat de 
col·laboració estreta que comporta beneficis diversos per al nostre alumnat. 

L’Institut forma també part des del primer moment en el programa Proa a la Mar, una iniciativa 
comunitària orientada al desenvolupament local del territori, que sorgeix en el context de la Taula 
d’Ocupació de la Barceloneta. 

 

6.3. Relacions amb altres centres escolars  

Per la seva condició de centre específic de formació professional l’institut té relació especial i 
comparteix interessos i projectes amb els altres centres educatius de formació professional de la 
ciutat i d’arreu de Catalunya, com ara l’Institut Narcís Monturiol, l’Escola de Capacitacio 
Nauticopesquera de Catalunya, els centres d’ensenyament esportius de les nostres modalitats, o 
els centres que imparteixen estudis de manteniment de vaixells d’esbarjo. 

El centre també té una important implicació amb els centres d’altres etapes educatives del barri de 
la Barceloneta, a fi de millorar l’orientació dels alumnes i de promoure el coneixement de les 
professions en general i de les relacionades amb el mar en particular. 

 

7. Programes internacionals  

Sens dubte, les professions de l’àmbit nàutic tenen un fort component internacional que des de 
l’INB ens hem proposat de potenciar. 

L’Institut de Nàutica de Barcelona vol promoure i articular la mobilitat de l’alumnat a l’estranger, tant 
en la realització de pràctiques curriculars com en la integració en el món laboral (Carta Erasmus, 
ECVET), com també activitats i projectes en grups de treball internacionals, amb l'objectiu de 
facilitar als alumnes el coneixement de la realitat d'altres països i facilitar la inserció laboral.  

Per altra banda l’institut promourà també la participació en altres projectes de l’àmbit nàutic i xarxes 
internacionals amb centres i institucions, amb l’objectiu de tirar endavant propostes. 

 

8. Eixos estratègics i objectius de centre  

En aquesta fase inicial, ens hem proposat tres eixos estratègics, a fi de consolidar el nou centre de 
referència. 

Tenint en compte les característiques del nou centre, la diagnosi inicial realitzada, les expectatives 
que ens hem proposat, d’acord amb tots els objectius marcats per la Unió Europea per l’èxit 
escolar, el departament d’ensenyament, el que marca la LEC referent a la formació professional, la 
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llei de formació i qualificació professional i el poc convencional context del centre, els eixos 
estratègics que ens hem proposat seguir són els següents: 

 

● Millorar la competència professional de l’alumnat 
Alineat amb la millora dels resultats acadèmics de l’alumnat, hem enfocat la línea d’actuació 
en la millora de la competència professional, sempre clau en els ensenyaments 
professionals. 

● Fer de l’institut un centre de referència en la nàu tica esportiva i d’esbarjo 
Tant pel que fa a la consolidació dels centre en el sector, com treballant per la cohesió social 
de tots els seus actors, com aprofitant les oportunitats dels canvis a venir. 

● Millorar l’ocupabilitat del l’alumnat 
Tenim molt clar que l’ocupabilitat dels alumnes i treballadors és sempre l’ultim fi de qualsevol 
institut d’ensenyaments professionals, així que totes les decisions es prendran sempre 
prenent el nord de la millora de l’ocupabilitat. 

 

Sempre s’ha de tenir en compte que aquests eixos estratègics poden tenir variacions en la forma 
d’aplicació degut a les revisions anuals que es duran a terme. 

 

D’aquests 3 eixos estratègics, es deriven els següents objectius de centre: 

 

1- Millorar la competència professional de l’alumna t 

1.1 Millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat. 
1.2 Establir l’aprenentatge competencial i integral com a eix vertebrador dels ensenyaments. 
1.3 Promoure l’anglès en els estudis. 
1.4 Promoure que el personal del centre realitzi estades en empreses o institucions d’altres 
països. 
1.5 Millorar la satisfacció de l’alumnat amb el centre 

  

2- Fer de l’institut un centre de referència en la nàutica esportiva i d’esbarjo  

2.1 Creació i consolidació del centre: Creació dels procediments i documents de treball. 
2.2 Potenciar la implantació a l’institut del sistema de qualitat i millora contínua. 
2.3 Establir convenis i acords de col·laboració amb l’entorn local, sectorial i l’administració. 
2.4 Assolir la progressiva integració dels subsistemes de formació professional. 
  

3- Millorar l’ocupabilitat del l’alumnat  

3.1 Facilitar la transició entre l’etapa acadèmica i la incorporació al mon laboral de l’alumnat. 
3.2 Identificar i definir els perfils professionals del sector en clau de competències 
professionals. 
3.3 Incrementa la qualitat i quantitat de les pràctiques en empreses. 
3.4 Establir una borsa de treball per a l’alumnat, ex alumnat i sector en general. 


