
  
 
 
 
 
 
Per a tots els alumnes que tinguin el CFGS Sistemes Electrotècnics i Automatitzats  s’ofereix la especialització 
en nàutica (vaixells esportius i d’esbarjo), amb accés  al món marítim i nàutic cursant aquests mòduls (horari 
tarda): 

 
M14 Anglès tècnic 
UF1 Anglès tècnic 

M15 Instal·lacions elèctriques del vaixell 
UF1 Coneixements del vaixell i de l'entorn nàutic 
UF 2: Subministrament elèctric dels vaixells 
UF 3: Receptors elèctrics i balanç energètic dels vaixells 
UF 4: Muntatge d'instal·lacions elèctriques del vaixell 
UF 5 Sistemes auxiliars de govern i maniobra dels vaixells 
M16 Sistemes de comunicacions i d’ajut a la navegació 
UF 1: sistemes de comunicació, socors i seguretat marítima 
UF 2: sistemes de posicionament i ajut a la navegació 
UF 3: sistemes d’instrumentació i connectivitat d’equips 
M3 Configuració d'instal·lacions elèctriques (orientat a nàutica) 
UF2 Configuració d’instal·lacions  elèctriques especials i d'enllumenat exterior 

M6 Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació (orientat a nàutica) 
UF1. Configuració de xarxes de distribució en baixa tensió (orientat a nàutica) 
UF2. Configuració de centres de transformació (orientat a nàutica) 
 
M7 Gestió del muntatge i del manteniment d'instal·lacions elèctriques (orientat a nàutica) 
UF1 Aprovisionament del muntatge d’instal·lacions elèctriques (orientat a nàutica) 
UF2. Planificació del muntatge i del manteniment d’instal·lacions elèctriques (orientat a nàutica) 
 
M12 Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats (orientat a nàutica) 
UF1. Projecte de sistemes electrotècnics i automatitzats instal·lacions elèctriques i comunicacions del 
vaixell (orientat a nàutica) 
 

M Projectes Nàutics 
UF1 Projectes Nàutics (electrònica, electricitat, tecnologia de la fusta i metall) 
 
Igualment, en funció de les necessitats, es podrà cursar la FCT (UF1 FCT) en una empresa nàutica 
en horari de matí. 

Si vols més informació contacta amb l’Institut de Nàutica de Barcelona, c/ de l’escar 6-8. Telf: 93 8846074 

I al web www.institutdenautica.barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als alumnes matriculats de tot l’itinerari (totes les UF citades) se’ls emetrà un certificat oficial de la especialització Nàutica. 
El preu públic és de 420€ tot inclòs (quota de centre + matricula sencera). Als alumnes matriculats de UF per separat se’ls 
emetrà un certificat oficial amb els mòduls i UF cursades. El preu públic és de 60€ de quota de centre + 25€ per UF. 
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