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1.- Un nou centre
 
El curs 2015-2016 es posa en funcionament
 

• Som un institut de formació professional integrada, especialitzat exclusivament 
en el sector de la nàutica esportiva i d’esbarjo, que est
instal·lacions del Port de Barcelona. 

 
• Oferim formació professional inicial en manteniment de vaixells e

d’esbarjo (modalitat dual) i ensenyaments esportius (de salvament i socorrisme, 
vela i busseig). 

 
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
Far. El Consorci El Far ens 
del sector nàutic i ens facilita l’ús de les seves instal·lacions per a ubicar la seu del nou 
institut i l’Escola Drassana per al manteniment d’embarcacion
 
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 itinerari
orientar i acompanyar els alumnes i treballadors en el seu propi camí de promoció 
professional, a través de formació reglada, contínua i ocupacional.
 
Dades de contacte : 

Institut de Nàutica de Barcelona
 

Web:                      http://agora.xtec.cat/ins
Correu electrònic:  a8074847@xtec.cat
Adreça:                  C/
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Un nou centre  

2016 es posa en funcionament l’Institut de Nàutica de Barcelona

un institut de formació professional integrada, especialitzat exclusivament 
en el sector de la nàutica esportiva i d’esbarjo, que estem
instal·lacions del Port de Barcelona.  

formació professional inicial en manteniment de vaixells e
d’esbarjo (modalitat dual) i ensenyaments esportius (de salvament i socorrisme, 

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

ens aporta la seva llarga experiència en la formació i promoció 
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. 

Institut de Nàutica de Barcelona 

http://agora.xtec.cat/ins-nauticabcn/ 
a8074847@xtec.cat 

Adreça:                  C/ de l’Escar, núm. 6-8, 08039 Barcelona, 93

Institut de Nàutica de Barcelona  

un institut de formació professional integrada, especialitzat exclusivament 
em ubicats a les 

formació professional inicial en manteniment de vaixells esportius i 
d’esbarjo (modalitat dual) i ensenyaments esportius (de salvament i socorrisme, 

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 

aporta la seva llarga experiència en la formació i promoció 
facilita l’ús de les seves instal·lacions per a ubicar la seu del nou 

s 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 

s formatius i professionals per 
orientar i acompanyar els alumnes i treballadors en el seu propi camí de promoció 
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2.- Seu i instal·lacions

El centre disposa d’una excel·lent ubicació a
Barceloneta, en mig d’empreses nàutiques, instal·lacions esportives, al costat de la 
platja, amb accés al mar, 
ens està ajudant molt a avançar cap al centre de referència i d’excel·lència que volem 
ser. La nostra seu està 
l’Ajuntament de Barcelona i altres empreses i institucions del mon
aprofitant aquest avantatge per establir lligams amb les empreses i els organismes del 
sector nàutic i per promoure una intensa relació amb el món esportiu i professional
 
Tot això aporta un valor afegit a la formació del 
tecnològic com en el de transmissió dels valors
incorporació de les novetats tecnològiques als currículums formatius.
 
L’Institut de Nàutica de Barcel
 

• la Seu oficial, en la qual s’empla
direcció i l’aulari general),

 
• l’Escola Drassana

(pintura, laminació, fusteria, metal·listeria,
núm. 100. 

 
• una nau (Nau Fundació

d’embarcacions i com a complement de l’Escola Drassana (taller d
treballs en fibres), que compartim amb la Fundació FNOB

 
Per altra banda, part de les activitats pràctiques dels ensenyament
a terme en altres espais (piscines, 
rodalies del centre. 
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i instal·lacions  

osa d’una excel·lent ubicació al Port de Barcelona, 
empreses nàutiques, instal·lacions esportives, al costat de la 

platja, amb accés al mar, en una zona turística, en definitiva un entorn fantàstic que 
ens està ajudant molt a avançar cap al centre de referència i d’excel·lència que volem 

 en un edifici que compartim amb el Consorci El Far
l’Ajuntament de Barcelona i altres empreses i institucions del mon

avantatge per establir lligams amb les empreses i els organismes del 
promoure una intensa relació amb el món esportiu i professional

Tot això aporta un valor afegit a la formació del nostre alumnat, tant en l’àmbit 
tecnològic com en el de transmissió dels valors professionals, ja que facilita
incorporació de les novetats tecnològiques als currículums formatius. 

L’Institut de Nàutica de Barcelona disposa de tres edificis principals: 

oficial, en la qual s’emplacen els espais generals del centre (secretaria, 
aulari general), al carrer de l’Escar, núm. 6-8 (Edifici Consorci El Far)

Escola Drassana , en la qual s’ubiquen els tallers de manteniment de iots 
nació, fusteria, metal·listeria,…), al passeig de Joan de Borbó, 

Nau Fundació ) dedicada a la preparació de projectes 
rcacions i com a complement de l’Escola Drassana (taller d

treballs en fibres), que compartim amb la Fundació FNOB. 

Per altra banda, part de les activitats pràctiques dels ensenyaments esportius es 
a terme en altres espais (piscines, platja, clubs de vela…), ubicats tots ells 

l Port de Barcelona, al barri de la 
empreses nàutiques, instal·lacions esportives, al costat de la 

zona turística, en definitiva un entorn fantàstic que 
ens està ajudant molt a avançar cap al centre de referència i d’excel·lència que volem 

el Consorci El Far, 
l’Ajuntament de Barcelona i altres empreses i institucions del mon Nàutic. Estem 

avantatge per establir lligams amb les empreses i els organismes del 
promoure una intensa relació amb el món esportiu i professional. 

alumnat, tant en l’àmbit 
professionals, ja que facilita la 

els espais generals del centre (secretaria, 
ifici Consorci El Far) 

els tallers de manteniment de iots 
…), al passeig de Joan de Borbó, 

dedicada a la preparació de projectes 
rcacions i com a complement de l’Escola Drassana (taller de motors i 

s esportius es duran 
s de vela…), ubicats tots ells en les 
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3.- Oferta Formativa
 
L’oferta formativa del centre
 
Formació professional 
 

• Grau mitjà de Manteniment de vaixells esportius i d’esbarjo
 

• Grau superior de 
esportius i d’esbarjo
 

• Programa de Formació i Inserció (PFI), Auxiliar de muntatges d’instal·lacions 
electrotècniques en edificis

 
Ensenyaments esportius
 

• Grau mitjà de Salvament i 
 

• Grau superior de Salvament i socorrisme
 

• Grau mitjà de Vela amb aparell fix 
 

• Grau mitjà de Vela amb aparell lliure
 

• Grau mitjà de Busseig esportiu amb escafandre autònom
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) S’obté el títol de Grau mitjà de Manteniment electromecànic, adaptat als vaixells d'esbarjo i 
serveis portuaris 

(2) S’obté el títol de Grau superior de Sistemes electrotècnics i automatitzats, adaptat a les 
instal·lacions elèctriques i de comunicació dels vaixells esportius 

A banda de la formació reglada, estem ofer
donar resposta als perfils professionals que 
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Oferta Formativa  

L’oferta formativa del centre és: 

Grau mitjà de Manteniment de vaixells esportius i d’esbarjo (1) (tarda

 Sistemes electrotècnics i de comunicació dels vaixells
esportius i d’esbarjo (2) (tarda) 

Programa de Formació i Inserció (PFI), Auxiliar de muntatges d’instal·lacions 
electrotècniques en edificis (matí) 

Ensenyaments esportius  

Grau mitjà de Salvament i socorrisme (matí) 

Grau superior de Salvament i socorrisme (matí) 

Grau mitjà de Vela amb aparell fix  (matí) 

Grau mitjà de Vela amb aparell lliure (matí) 

Grau mitjà de Busseig esportiu amb escafandre autònom (matí)

Grau mitjà de Manteniment electromecànic, adaptat als vaixells d'esbarjo i 

S’obté el títol de Grau superior de Sistemes electrotècnics i automatitzats, adaptat a les 
instal·lacions elèctriques i de comunicació dels vaixells esportius i d’esbarjo 

de la formació reglada, estem oferint formació contínua i ocupacional
donar resposta als perfils professionals que requereix el sector nàutic. 

tarda) 

Sistemes electrotècnics i de comunicació dels vaixells 

Programa de Formació i Inserció (PFI), Auxiliar de muntatges d’instal·lacions 

(matí) 

Grau mitjà de Manteniment electromecànic, adaptat als vaixells d'esbarjo i 

S’obté el títol de Grau superior de Sistemes electrotècnics i automatitzats, adaptat a les 

nt formació contínua i ocupacional per a 
 



Institut de Nàutica de Barcelona.

4.- Trets característics
 
 
a) Aposta per la formació professional dual.
L’Institut de Nàutica de Barcelona ha 
professional, que alterna l’ensenyament 
remunerades en una empresa
d’FP son en modalitat dual,
l’alumne hi desenvolupa 
contracte laboral o una beca salari. 
 
b) Modalitats compactades i intensives en esports.
A fi de donar resposta a les necessitats dels nostres alumnes, hem organitzat els 
estudis esportius de forma compactada, per a aconseguir que en un únic curs 
acadèmic els nostres alumnes puguin sortir amb el títol finalitzat. Així mateix, al llarg 
de l’any oferim també la mateixa formació en modalitats més intensives (estiu). 
 
 
c) Anglès i internacionalització
Sens dubte, les professions de l’àmbit nàutic tenen un fort 
que des de l’INB ens hem proposat de potenciar.
 
El nou institut aposta per incorporar l’anglès en la 
formatius, amb activitats o tasques professionals 
llengua és molt habitual en un entorn tan 
 
Volem també 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
reconeixement europeu necessari per a participar en programes europe
Erasmus, ECVET). 
 
d) Acompanyats pel sector Nàutic
Aprofitant l`avantatge competitiu que suposa la nostra ubicació i el nostre lligam amb 
les empreses i entitats del sector, estem promovem una incessant 
sector esportiu i professional, a fi d’aportar valor afegit a la formació dels alumnes, tant 
en el sentit tecnològic com en el de transmissió dels valors professionals, i facilitar així 
la ràpida incorporació de les novetats tecnològiques en
que malgrat que acabem d’iniciar el nostre viatge, ja hem establert unes sòlides 
col·laboracions amb les principals empreses i institucions de l’àmbit nàutic, 
concretades en convenis, 
laborals, projectes de transferència de coneixement, competicions esportives, estades 
dels professors, incorporació d’especialistes, etc. …
 
De entre les desenes d’empreses i entitats que hem visitat i establert col·laboracions, 
destaquem per la seva transcendència les següents:
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Trets característics  

la formació professional dual.  
tut de Nàutica de Barcelona ha apostat per la modalitat dual de formació 

nal, que alterna l’ensenyament en un centre formatiu i 
una empresa del sector nàutic (+ de 900h). Tots els cicles 

dual, on la formació a l’empresa té reconeixement acadèmic i 
 les activitats del seu perfil professional,

cte laboral o una beca salari.  

Modalitats compactades i intensives en esports.  
A fi de donar resposta a les necessitats dels nostres alumnes, hem organitzat els 
estudis esportius de forma compactada, per a aconseguir que en un únic curs 

res alumnes puguin sortir amb el títol finalitzat. Així mateix, al llarg 
de l’any oferim també la mateixa formació en modalitats més intensives (estiu). 

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

per incorporar l’anglès en la majoria de mòduls dels cicles 
vitats o tasques professionals que l’incloguin, ja que l’ús d’aquesta 

molt habitual en un entorn tan global com el nàutic.  

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

necessari per a participar en programes europe

Acompanyats pel sector Nàutic  
Aprofitant l`avantatge competitiu que suposa la nostra ubicació i el nostre lligam amb 
les empreses i entitats del sector, estem promovem una incessant 
sector esportiu i professional, a fi d’aportar valor afegit a la formació dels alumnes, tant 
en el sentit tecnològic com en el de transmissió dels valors professionals, i facilitar així 
la ràpida incorporació de les novetats tecnològiques en els currículums formatius. Així 
que malgrat que acabem d’iniciar el nostre viatge, ja hem establert unes sòlides 
col·laboracions amb les principals empreses i institucions de l’àmbit nàutic, 

convenis, jornades tècniques, visites, formació, pràctiques en entorns 
laborals, projectes de transferència de coneixement, competicions esportives, estades 
dels professors, incorporació d’especialistes, etc. … 

empreses i entitats que hem visitat i establert col·laboracions, 
quem per la seva transcendència les següents: 

 

  

apostat per la modalitat dual de formació 
en un centre formatiu i les pràctiques 

Tots els cicles formatius 
reconeixement acadèmic i 

activitats del seu perfil professional, mitjançant un 

A fi de donar resposta a les necessitats dels nostres alumnes, hem organitzat els 
estudis esportius de forma compactada, per a aconseguir que en un únic curs 

res alumnes puguin sortir amb el títol finalitzat. Així mateix, al llarg 
de l’any oferim també la mateixa formació en modalitats més intensives (estiu).  

component internacional 

majoria de mòduls dels cicles 
que l’incloguin, ja que l’ús d’aquesta 

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, obtenint  el 

necessari per a participar en programes europeus (Carta 

Aprofitant l`avantatge competitiu que suposa la nostra ubicació i el nostre lligam amb 
les empreses i entitats del sector, estem promovem una incessant relació amb el 
sector esportiu i professional, a fi d’aportar valor afegit a la formació dels alumnes, tant 
en el sentit tecnològic com en el de transmissió dels valors professionals, i facilitar així 

els currículums formatius. Així 
que malgrat que acabem d’iniciar el nostre viatge, ja hem establert unes sòlides 
col·laboracions amb les principals empreses i institucions de l’àmbit nàutic, 

pràctiques en entorns 
laborals, projectes de transferència de coneixement, competicions esportives, estades 

empreses i entitats que hem visitat i establert col·laboracions, 
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e) Formació compleme ntària per als nostres alumnes.
Per a millorar l’ocupabilitat dels nostres alumnes un cop acabin els seus estudis, l’INB 
té convenis amb diferents organismes per a oferir als 
certificats vitals en el que serà el seu futur professional
 
Els nostres alumnes d’ensenyaments esportius
el curs de SVB (Suport Vital Bàsic) i DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic), c
oficials del Consell Català de Ressu
Generalitat de Catalunya. 
 
Els nostres alumnes d’FP obtindran de 
de la marina mercant (passatge, bàsic
Pesca i Afers Marítims. 
 
 
f) Aprenem amb projectes
Per altra banda, el nou centre tindrà com a marc 
competencial, en el qual els coneixements, les 
capacitaran conjuntament 
en projectes i casos reals.
empreses o institucions del sector, per a poder participar en la rehabilitació o 
restauració de diverses embarcacions.
Al mateix temps, des de l’INB promovem que els nostres alumnes tinguin l’oportunitat 
de rebre més enllà de l’àmbit acadèmic o de les pràctiques
aportacions d’empresaris, tècnics i professionals del sector, 
drassanes, empreses o vaixells, i puguin en definitiva enriquir
vitals i professionals que persones relacionades amb el seu sector els hi puguin 
transmetre en viu. Un clar exemple és la S
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ntària per als nostres alumnes.  
ocupabilitat dels nostres alumnes un cop acabin els seus estudis, l’INB 

té convenis amb diferents organismes per a oferir als alumnes altres titulacions o 
vitals en el que serà el seu futur professional. 

d’ensenyaments esportius obtindran de forma paral·lela i gratuïta 
urs de SVB (Suport Vital Bàsic) i DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic), c

oficials del Consell Català de Ressuscitació (CCR) i  del Departament de Salut de la 
 

obtindran de forma paral·lela i gratuïta titulacions i certificats 
de la marina mercant (passatge, bàsic i patró), a través de la Direcció General de 

Aprenem amb projectes  
l nou centre tindrà com a marc metodològic l’aprenentatge 

el qual els coneixements, les habilitats, les actituds i els valors 
 els alumnes, a partir d’enfocaments d’aprenentatge basats 

en projectes i casos reals. Hem establert diversos projectes de col·laboració amb 
empreses o institucions del sector, per a poder participar en la rehabilitació o 

ó de diverses embarcacions. 
Al mateix temps, des de l’INB promovem que els nostres alumnes tinguin l’oportunitat 
de rebre més enllà de l’àmbit acadèmic o de les pràctiques en empresa, altres 
aportacions d’empresaris, tècnics i professionals del sector, o que
drassanes, empreses o vaixells, i puguin en definitiva enriquir-se de les 

professionals que persones relacionades amb el seu sector els hi puguin 
Un clar exemple és la Setmana Blava que organitzem al febrer.

ocupabilitat dels nostres alumnes un cop acabin els seus estudis, l’INB 
alumnes altres titulacions o 

forma paral·lela i gratuïta 
urs de SVB (Suport Vital Bàsic) i DEA (Desfibril·lador Extern Automàtic), certificats 

itació (CCR) i  del Departament de Salut de la 

titulacions i certificats 
Direcció General de 

metodològic l’aprenentatge 
habilitats, les actituds i els valors 

d’enfocaments d’aprenentatge basats 
Hem establert diversos projectes de col·laboració amb 

empreses o institucions del sector, per a poder participar en la rehabilitació o 

Al mateix temps, des de l’INB promovem que els nostres alumnes tinguin l’oportunitat 
en empresa, altres 
que puguin visitar 

se de les experiències 
professionals que persones relacionades amb el seu sector els hi puguin 

lava que organitzem al febrer. 


