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A) Que poden fer les empreses i el sector
nàutic i esportiu per l’INB?
Determinar necessitats del sector

✔ Ajudar a determinar i dimensionar les necessitats d’ocupació en
empreses i entitats del sector
(Quantes empreses de l’entorn de Barcelona i catalunya?, de quins sectors?, quants
treballadors?)

✔ Ajudar a determinar i dimensionar la formació i competències dels
diferents perfils professionals
(Quins son els perfils professionals que tenim més demanda actual? I que tindrem en un
futur a mig termini? Amb quina autonomia i/o capacitat de diagnosi?, amb quines
competències professionals?, Nous sectors,..)

A) Que poden fer les empreses i el sector
nàutic i esportiu per l’INB?
Col·laboracions
✔Acollida d’alumnat a les empreses en modalitat de pràctiques (Dual i FCT)
✔Cessió d’equipaments o instal·lacions a l’INB per a poder realitzar activitats
acadèmiques
(projectes, equips, embarcacions, instal·lacions,...)
✔Realització conjunta de projectes d’innovació, cooperació o transferència
tecnològica en col·laboració amb les empreses i institucions del sector.
✔Col·laborar en la recerca d’empreses i institucions europees per a
possibilitar la mobilitat internacional dels alumne

A) Que poden fer les empreses i el sector
nàutic i esportiu per l’INB?
Col·laboracions
✔ Difusió del centre i de les col·laboracions establertes, en els diversos fòrums,
taules, reunions o trobades del sector.
✔Signatura de convenis de col·laboració entre empreses i el Departament
d’Educació

A) Que poden fer les empreses i el sector
nàutic i esportiu per l’INB?
Formació a alumnes i docents

✔Acollida de professors de l’INB en estades formatives en empresa.
✔Reserva de places de la formació contínua o jornades tècniques que es
realitzen a les empreses, per als professors de l’INB
✔Participació puntual dels experts de les empreses en les diverses jornades
tècniques o directament en les diverses assignatures.
✔Visites a les empreses del grup d’alumnes amb el docent, per a veure in-situ
les operacions, tècniques i tasques que es realitzen.

B) Que poden fer l’INB per a les empreses i
el sector nàutic i esportiu?
Serveis de convenis de pràctiques i de contractació
✔Proposar alumnat per a realitzar pràctiques a l’empresa.
✔Facilitar el coneixement de candidats a futurs treballadors, quan tinguin
necessitats de contractació.
✔Oferir i gestionar una borsa de treball per a alumnes, treballadors i empreses.

B) Que poden fer l’INB per a les empreses i
el sector nàutic i esportiu?
Serveis de qualificació i formació a les persones i empreses

✔Modificar o contextualitzar els títols de FP, per a adaptar-los a les necessitats
del sector.
✔Facilitar i adaptar els estudis de FP als treballadors del sector que ho
necessiten (horaris, semipresencialitat, on-line)
✔Organitzar processos de reconeixement i acreditació de l'experiència laboral
dels seus treballadors

✔Participar en la formació contínua de les empreses per a la requalificació i
actualització dels seus treballadors.
✔ Formació i certificació de tutors d’empresa

B) Que poden fer l’INB per a les empreses i
el sector nàutic i esportiu?
Altres
✔Oferir a les empreses un servei d’innovació i desenvolupament (i+D) per
millorar-ne els seus serveis, productes o processos.

C) Que poden fer l’INB per a l’alumnat i les
famílies
✔Estudis reglats de l’àmbit nàutic i esportiu amb uns gran estàndards de
qualitat i amb una potent vinculació amb el sector professional
✔Oferir itineraris formatius i una solida xarxa de relacions professionals per a
iniciar-te en el sector
✔Oferir i gestionar una borsa de treball per a l’alumnat.
✔ Titulacions i certificats complementaris als cicles formatius (formació bàsica,
mariner, SVB i DEA , ASI 2...)
✔ Servei d’orientació i suport a l’estudi

