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Guia d’ús de la Borsa de Treball 
 

L’Institut de Nàutica de Barcelona, seguint el seu decidit objectiu de donar servei a les 

empreses i entitats del sector nàutic, ofereix un servei de Borsa de Treball per a poder 

connectar les demandes laborals del sector amb els alumnes i ex-alumnes del nostre 

Institut. 

Aquest document és una petita guia per a les empreses o entitats, i per els alumnes o 

ex-alumnes que vulguin utilitzar la nostra Borsa de Treball. 

a) Accedir a la Borsa com a empresa  

Les empreses  que vulguin utilitzar els servei de la borsa de treball, només hauran de 

fer els següents passos: 

1. Registrar-se com a empresa a la nostra base de dades. 

https://nauticabcn.ieduca.com/borsa/ 

2. Publicar les ofertes que desitgin cobrir, en el moment que ho necessitin. 

3. Veure tots els candidats que compleixin el requisits demanats, i realitzar el  

procés de selecció. 

4. En cas de que la vacant quedi coberta, tancar l’oferta, indicant si s’ha cobert per 

un dels nostres usuaris o per un d’extern. 

b) Accedir a la Borsa com a alumne o ex-alumne 

Els alumnes i ex-alumnes que vulguin utilitzar els servei de la borsa de treball, només 

hauran de fer els següents passos: 

1. Registrar-se com a alumne o ex-alumne a la nostra base de dades. 

https://nauticabcn.ieduca.com/borsa/ 

2. Consultar les ofertes que tinguin com a requisit la vostra titulació/certificat. 

3. Si heu cursat mes d’una titulació/certificat al nostre centre, ho podeu afegir al 

vostre perfil. Per exemple:  

• Cicle Inicial + Cicle Final de Salvament i socorrisme. 

• PFI+ GM de Manteniment d’embarcacions 

És obligatori comunicar al centre quan es troba feina i donar-se de baixa del servei. 

Els currículums tenen una vigència de sis mesos. 
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c) Titulacions i sortides professionals 

Us facilitem a continuació la relació entre les nostres titulacions i les seves sortides 

professionals, per a que sigui més senzill identificar els candidats que millor s’adaptin a 

les necessitats i perfils del lloc de treball 

1. ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL  

 

BUSSEIG ESPORTIU AMB ESCAFANDRE AUTÒNOM 

CICLE INICIAL (SQ11) 
• Guia en immersions i monitor de batejos de busseig esportiu. 
• Bussejador de recolzament en cursos de formació i en competicions. 
• Auxiliar de coordinació en clubs i centres de busseig. 

 
CICLE FINAL  (SQ10) 

• Instructor/a de busseig. 
• Coordinador/a d’activitats d’un centre turístic de busseig. 
• Responsable d’una escola de busseig. 

 

 

 

SALVAMENT I SOCORRISME 

CICLE INICIAL  (SS11) 
• Monitor/a de SOS. 
• Jutge cronometrador. 
• Socorrista en piscines, parcs aquàtics i piscines naturals 

 

CICLE FINAL  (SS10) 
• Entrenador/a i Coordinador/a en escoles esportives de SOS. 
• Socorrista en espais naturals (platges, llacs, embassaments,…). 
• Socorrista de suport d’unitats d’intervenció aquàtica. 

 

GRAU SUPERIOR  (SSA0) 
• Entrenador/a de màxim nivell en SOS. 
• Director/a Tècnic de competicions I d’Escoles Esportives. 
• Coordinador/a d’equips de rescat, d’unitats d’intervenció aquàtica I 

esdeveniments I competicions esportives. 
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VELA AMB APARELL FIX I APARELL LLIURE 

CICLE INICIAL  (NA00) 
• Monitor/a d’iniciació a la vela. 
• Entrenador/a d’iniciació a la competició. 

 

CICLE FINAL  (NA10 i NA20) 
• Entrenador/a de tecnificació en vela. 
• Coordinador/a d’altres tècnics d’iniciació a la vela. 
• Organitzador/a d’esdeveniments de vela de promoció i iniciació. 
• Acompanyament i direcció al regatista en competicions. 
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2. FORMACIÓ PROFESSIONAL.  

  

GRAU MITJA DE MANTENIMENT DE VAIXELLS ESPORTIUS I D’ESBARJO 
(IM11) 

Operari de reparació i manteniment de vaixells en: 

 
• Motors, grups mecànics i planta propulsora 

• Planta elèctrica i energètica  

• Instal·lacions de fluids i confort 

• Sistemes electrònics, de navegació i de posicionament 

• Elements estructurals i superficials (composites, pintura,..) 

• Veles eixàrcia i arboradura 

• Fusteria nàutica 

 

 

 

GRAU SUPERIOR DE SISTEMES ELECTROTECNICS I DE COMUNICACIONS 
DELS VAIXELLS  (EEA1) 

 
• Cap de taller de sistemes elèctrics-electrònics  

d'embarcacions esportives i d'esbarjo 

• Tècnic en sistemes i equips de generació, acumulació i consum d'energia 

elèctrica del vaixell 

• Tècnic de sistemes electrònics (de navegació, instrumentació i posicionament, 

confortabilitat i oci, comunicació, auxili i seguretat marítima) en embarcacions 

esportives i d'esbarjo 

• Tècnic en projectes electrotècnics i electrònics dels vaixells 

• Projectista d’instal·lacions elèctriques i de comunicació dels vaixells 
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3. PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ. 

 

AUXILIAR DE MUNTATGES D’INSTALACIONS  
ELECTROTECNIQUES EN EDIFICIS. (EE01) 
 

• Auxiliars en el muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics, així com 

en instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis. 


