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a) Presentació del centre 
 

L’institut de Nàutica de Barcelona (INB) som un institut públic, de formació professional 
integrada, especialitzat en la nàutica esportiva i d’esbarjo, imparteix ensenyaments esportius i de 
FP de manteniment de vaixells d’esbarjo. 

El INB vol esdevenir un referent en els ensenyaments professionals de la nàutica esportiva i 
d'esbarjo, i tenir un paper clau en la dinamització i competitivitat del Port de Barcelona i del seu 
entorn territorial i sectorial. 

 
Oferta 
 
L’institut de Nàutica de Barcelona ofereix: 
 
a) Formació professional inicial 

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

És un títol generalista on s’aprèn a realitzar el manteniment del vaixell (part 
estructural, superfícies, coberta, arboradura, motors, fusta, sistemes de confort, 
sistemes elèctrics i electrònic) 

 
• Grau superior de Sistemes electrotècnics i automatitzats, adaptat a les instal·lacions 

elèctriques i de comunicació dels vaixells esportius i d’esbarjo. 
És un títol de grau superior, especialitzat en les instal·lacions i equips elèctrics, 
electrònics i de comunicació dels vaixells esportius i d’esbarjo. 
 

• Programa Formació i Inserció. Auxiliar de muntatges d’instal·lacions electrotècniques en 
vaixells 

 
b) Ensenyaments esportius 

 
• Grau mitjà de Salvament i socorrisme.  
• Grau superior de Salvament i socorrisme. 
• Grau mitjà de Vela amb aparell lliure. 
• Grau mitjà de Vela amb aparell fix. 
• Grau mitjà Busseig esportiu amb escafandre autònom. 

 
c) Formació per a l'ocupació i continua 

 
• Segons les demandes de les empreses i sector. 

 
d) Serveis per a empreses i persones 

 
• Serveis de qualificació i formació professional a les persones i a les empreses. 
• Processos de detecció de necessitats formatives. 
• Processos integrals d'informació i orientació professional. 
• Processos de reconeixement i acreditació de l'experiència laboral. 
• Disseny de plans estratègics de formació i qualificació professional per a les empreses. 
• Recolzament a les empreses en la millora de la formació al llarg de la vida des seus 

treballadors i de la seva competitivitat, motivats pels canvis tecnològics i en els processos 
productius del sector. 
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• Realització de projectes d’innovació, cooperació o transferència tecnològica en 
col·laboració amb les empreses i institucions del sector. 

• Creació i gestió d’una borsa d’ofertes i demandes laborals. 

 
Ubicació i instal·lacions 
 
L’institut disposa de 3 edificis: 
 

1. L’edifici seu,  (C/ Escar 6-8) que és la nostra seu oficial, on està ubicada en planta baixa 
la direcció del centre, la secretaria, la recepció i consergeria, i en la planta segona l’aulari 
general. 
Aquest edifici és també la seu del Consorci El Far, on té entre d’altres un centre de 
recursos nàutics, un viver d’empreses nàutiques, o instal·lacions de la Facultat de 
Nàutica de la UPC. 

 
• L’Escola Drassana  (5 min, darrera del Club Natació Barcelona), on estan els tallers per a 

realitzar les pràctiques de manteniment de vaixells (tallers de fibra, fusta, motors, 
electricitat, etc.) 
 

• I una nau (Nau Fundació ) dedicada a projectes d’embarcacions, i on també està ubicat el 
taller de motors i de treballs amb fibra. 
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b) Programa de formació continua 
 

Justificació 

Aquest curs, està destinat a desenvolupar les tècniques de construcció i reparació en materials 
compostos dins del mon industrial, amb una contextualització al sector dels vaixells d’esbarjo. 
La tecnologia dels materials compostos, es troba actualment en expansió, i té cada cop més 
protagonisme, degut a la seva versatilitat a l’hora d’aconseguir materials estructurals que 
combinen lleugeresa, rigidesa, resistència a l’impacte i a la corrosió. 
Els principals sectors industrials on s’apliquen les tècniques de construcció d’aquest curs en 
materials compostos son: Nàutica, molins eòlics, automoció, diposits industrials, obra civil (ponts, 
pasarel·les) i aeronàutica. 
 
Tot i que les bases dels materials compostos i la seva tecnologia son similars en els diversos 
sectors, com a centre especialitzat en nàutica que som, aquest curs estarà centrat principalment 
en la seva aplicació al mon de la nàutica esportiva i d’esbarjo. 
 
Actualment, existeix una manca de professionals que puguin treballar amb materials compostos 
en el mon nàutic, fet que comportarà de ben segur unes excel·lents oportunitats laborals als 
alumnes d’aquest curs. 
 
Per a aquest curs comptem amb la col·laboració de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona 
(FNOB), que ens aportarà tota la seva experiència en vaixells de navegació oceànica. 
 

Objectiu 

L’objectiu del curs es formar l’alumnat en les diferents tècniques de laminació en composites, així 
com ensenyar diferents sistemes de reparació. 
 
 
Funcions que realitzarà 

Construcció: 
• Preparació i reparació de motllos 
• Preparació del material necessari per la fabricació 
• Construcció de la peça o superfície 
• Processos de desemmotllament 

 
Reparació: 

• Anàlisi i diagnosi de la intervenció a realitzar 
• Preparació del material necessari per la fabricació 
• Reparació de la superfície 
• Processos posteriors d’acabats 
• Formar part d’un equip de laminació sota supervisió d’un responsable 
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Estructura del curs (185h) 

Part Comuna: 
 

Ocupabilitat i habilitats socials, Anglès i Competències digitals (65h) 
 
 
Part específica: 
 
Construcció i reparació en materials compostos (120h) 
 

UF 1: Estructura del vaixell i principals equips i instal·lacions. 
UF 2: Materials compostos.  

- Fonaments dels materials compostos 
- Estructures en els materials compostos 

UF 3: Tècniques de laminació.  
- El taller de laminació (eines, instal·lacions i EPIS) 
- Laminació manual 
- Laminació per projecció 
- Laminació al buit 
- Laminació per infusió 
- Resin transfer molding (RTM) 
- Prepregs 

UF 4: Sistemes de reparació. 
- Reparacions de monolítics amb deslaminats 
- Reparacions de monolítics amb perforació total 
- Reparacions de Sandwich 
- Reparacions en infusió grans superfícies 

 
 
Metodologia 
 
La formació s’impartirà a l’escola Drassana (Pg. Joan de Borbó 100), tan a l’aula de teoria com al 
taller de laminació. 
 
A més de les classes teòriques, estan previstes algunes visites a drassanes i empreses del Port. 
 
 
Calendari 
 
El curs començarà el 19 de desembre, i s’acabarà el 24 de febrer, en horari de matí de 9h a 14h 
(4,5h dia), segons el calendari adjunt: 
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

19 Des'16 20 Des'16

9-10

10-11

11-11:30

11:30-12:30

12:30-13:30

13:30-14:30

9 Gen'17 10 Gen'17 11 Gen'17 12 Gen'17 13 Gen'17

9-10

10-11

11-11:30

11:30-12:30 11,30h a 12h

12:30-13:30

13:30-14:30

16 Gen'17 17 Gen'17 18 Gen'17 19 Gen'17 20 Gen'17

9-10

10-11

11-11:30

11:30-12:30 11,30h a 12h

12:30-13:30

13:30-14:30

23 Gen'17 24 Gen'17 25 Gen'17 26 Gen'17 27 Gen'17

9-10

10-11

11-11:30

11:30-12:30 11,30h a 12h

12:30-13:30

13:30-14:30

30 Gen'17 31 Gen'17 1 Feb'17 2 Feb'17 3 Feb'17

9-10

10-11

11-11:30

11:30-12:30 11,30h a 12h

12:30-13:30

13:30-14:30

6 Feb'17 7 Feb'17 8 Feb'17 9 Feb'17 10 Feb'17

9-10

10-11

11-11:30

11:30-12:30 11,30h a 12h

12:30-13:30

13:30-14:30

13 Feb'17 14 Feb'17 15 Feb'17 16 Feb'17 17 Feb'17

9-10

10-11

11-11:30

11:30-12:30 11,30h a 12h

12:30-13:30

13:30-14:30

20 Feb'17 21 Feb'17 22 Feb'17 23 Feb'17 24 Feb'17

9-10

10-11

11-11:30

11:30-12:30

12:30-13:30

13:30-14:30

Hab. Socials - Comp. 

Digitals

Composite - fibra

Anglès Tèc.

Hab. Socials - Comp. DigitalsAnglès Tèc.

Teoria del Vaixell

Composite - fibra

Composite - fibra

Teoria del Vaixell Anglès Tèc.

Anglès Tèc. Composite - fibra

Anglès Tèc. Composite - fibra

Teoria del Vaixell

Anglès Tèc.

Anglès Tèc.

Teoria del Vaixell Anglès Tèc.

Anglès Tèc. Composite - fibra

Hab. Socials - Comp. Digitals

Hab. Socials - Comp. Digitals

Hab. Socials - Comp. Digitals

Hab. Socials - Comp. Digitals

Anglès Tèc.

Composite - fibra

Composite - fibra

Composite - fibra

Composite - fibra

Hab. Socials - Comp. 

Digitals

Composite - fibra

Hab. Socials - Comp. 

Digitals

Composite - fibra

Composite - fibra

Composite - fibra

Composite - fibra Composite - fibra

Hab. Socials - Comp. Digitals

Composite - fibra

Composite - fibra

Hab. Socials - Comp. 

Digitals

Composite - fibra

Composite - fibra

Composite - fibra

Composite - fibra

Composite - fibra

Composite - fibra

Composite - fibra Composite - fibra

Composite - fibra

Hab. Socials - Comp. 

Digitals

Composite - fibra

Hab. Socials - Comp. 

Digitals

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


