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Introducció 

 
L’aprenentatge es presenta sovint amb diverses facetes que segons l’individu li 

permetran l’assimilació de diversos conceptes i coneixements i és l’ofici d’aquells 

que tenen la responsabilitat d’ensenyar, de descobrir per a cadascun dels alumnes 

quin és per ell el camí més lleuger i útil cap a l’aprenentatge de certa disciplina. La 

navegació, a nivell de marineria i suport de coberta és generalment pràctica i el 

camp de treball més propici a l’assimilació dels coneixements que es requereixen 

és a bord d’un vaixell. Durant dos anys i mig vaig servir a bord del Bergantí-goleta 

Cyrano com a alumne, com a mariner de pont i finalment com a primer oficial 

encarregat de la guàrdia de navegació. Durant aquests mesos vaig tenir la 

oportunitat d’introduir-me en el mon de la navegació professional, formar-me com 

a professional, perfeccionar els meus coneixements envers l’aparell del vaixell i la 

seva navegació i darrerament, la oportunitat d’encarregar-me de l’aprenentatge 

dels nous tripulants i voluntaris a bord, sent així el tutor d’aquests. Durant aquesta 

última etapa, en què, servint de primer oficial, tenia al meu càrrec a alumnes i 

voluntaris, la meva tasca principal envers aquests, fou trobar la millor manera per 

explicar i transmetre els coneixements que havien d’adquirir per tal de ser d’ajuda 

a les maniobres de coberta. Inicialment creia que l’única via per a l’aprenentatge 

dels voluntaris era el treball de camp del dia a dia a bord, i l’experiment pràctic de 

totes les tasques que havien d’aprendre; tal i com se m’havia ensenyat a mi les 

tasques de a bord. No obstant, notava que em faltava quelcom que em servís de 

suport per la meva tasca vers els nous agregats. Poc a poc, vaig crear alguns 

dibuixos i esquemes que m’ajudaven a explicar el funcionament de l’eixàrcia del 

vaixell, les parts de les veles, la funció de carregadores, etc. Fou en el moment de 

decidir quina seria la temàtica del meu treball de final de carrera, quan vaig voler 

aprofitar aquesta oportunitat per crear un manual extens que em servís com a 

suport per la meva tasca d’ensenyament, un bloc que a mode d’apunts, servís a tots 

els alumnes i voluntaris per entendre i repassar tots els conceptes que havien 

d’assolir a bord; on s’inclogui des de el funcionament de les veles, fins les 

maniobres de coberta i els coneixements bàsics de seguretat a bord, així com els 
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treballs de costura, etc. Seguidament a aquesta idea inicial, vaig pensar que seria 

més interessant estudiar els manuals de maniobra d’altres vaixells escola, així com 

llibres històrics i altres materials per poder redactar un manual amb una 

estructura prou clara com per poder-lo utilitzar d’exemple per la possible 

elaboració d’altres manuals per a diversos vaixells clàssics o d’aparell modern. 

D’aquesta manera, vaig redactar una estructura ordenada que em permetia aplicar 

a diversos vaixells, canviant només la part de maniobra i adaptant-la al vaixell en 

qüestió, podent mantenir els apartats de seguretat, guia per el tripulant i les parts 

referents a coneixements pràctics amb caps i diversos treballs a bord. Així doncs, 

he redactat un manual de maniobra del Bergantí-goleta Cyrano, a mode d’exemple. 

La dificultat més gran d’aquest treball ha estat la posada en text el funcionament 

de les veles i l’aparell, que sent tant complex feia perillar la claredat de l’explicació 

textual. Seguidament decidir l’estructura final del manual així com l’ordre dels 

diferents apartats per tal de fer-lo amè i de fàcil comprensió.  
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Objectius: 

 
Els objectius del treball eren clars, redactar un manual de maniobra del Cyrano, 

amb una estructura tal, que pogués utilitzar-se a mode de plantilla per poder 

realitzar altres manuals. Altrament, al realitzar el manual del Cyrano, l’objectiu 

principal era obtenir un resultat final que fos útil tant per els alumnes com per la 

tripulació professional que es dedica a la tutoria d’alumnes, voluntaris i agregats. 

Volia obtenir un manual clar, amb moltes imatges i fotografies per il·lustrar el text, 

amb una estructura clara i un ordre que permetés a l’usuari no solament utilitzar-

lo com a llibre de text sinó principalment a mode de llibre de consulta, o manual 

d’activitats que es veuria obligat a realitzar a bord. 

Volia obtenir un document, del que pogués entregar-se una còpia a l’usuari en el 

seu ingrés i que servís com a suport imprès per el seu aprenentatge i on pogués 

repassar i anotar tot allò que fos necessari. 

Un dels objectius que m’havia proposat a l’inici del treball va ser incloure en el 

manual de maniobra, certes parts de coneixements bàsics de construcció naval, de 

maniobres, seguretat, etc. Ja que molts dels que ingressen com a voluntaris no 

tenen coneixements nàutics ja que no han tingut formació prèvia, així que crec 

convenient incloure les parts esmentades. 

Un dels objectius fou també crear una estructura que permetés a l’usuari trobar 

mitjanament ràpid allò que busca en el manual, ordenant bé les diferents parts del 

manual. 

Com un dels meus objectius era i és també que aquest manual serveixi com a 

llibreta de camp per l’alumne, crec convenient enfocar tot el manual a aquesta 

tasca i afegir al final certes pàgines dedicades a apunts i esboços. 

En resum, l’objectiu principal és des del principi, que aquest manual pugui servir a 

tripulacions d’altres vaixells utilitzar-ne l’estructura per fer una adaptació al seu 

vaixell i així redactar el seu propi manual de maniobra. No cal dir, que també és un 

objectiu principal, formar part del suport que els professionals de a bord del 
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Cyrano poden utilitzar per la seva tasca d’ensenyament de voluntaris i alumnes; i 

servir a aquests últims per assimilar millor els coneixements a assolir i tenir 

aquest manual a mode de consulta. 
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Materials 

 
Per la realització d’aquest estudi i del manual, he necessitat cert material que ha 

estat imprescindible per els suports visuals. A més a més de la bibliografia que 

s’especifica a l’apartat final d’aquest bloc, els materials utilitzats han estat els 

següents: 

Fotografia 

- Canon EOS 400D 

- Objectiu Sigma 17-70mm. 2.8-4 OS 

- Objectiu Tamron VCD 70-300mm. 4-5.6  

- Trípode Velbon 560 

- Flash Metz 36-AF 

Programes informàtics 

- Adobe Lightroom 

- Adobe Photoshop 

- Autodesk AutoCAD 

- Microsoft Office 
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Metodologia 

 
La metodologia a seguir la tenia clara d’un bon principi, sabia què necessitava per 

complementar la formació que feia a alumnes i voluntaris, tenia els coneixements i 

els objectius.  El mètode que vaig seguir es va basar en una estructura inicialment 

dissenyada i pensada, tenia un índex clar. 

Quan vaig acabar de redactar els apartats referents a coneixement del vaixell, 

construcció, seguretat, guia per l’usuari, etc. La feina més important va ser fer un 

esquema de tots els coneixements que el manual havia de contenir, i mica en mica 

anar emplenant els buits que restaven. Una feina important fou la realització de les 

fotografies dels elements que volia mostrar en el manual, dibuixar els croquis 

d’alguns altres elements amb l’AutoCad i realitzar els dibuixos que necessitava per 

il·lustrar diverses explicacions. Tots aquests suports visuals, es van crear a mesura 

que s’estenia el text i en requeria la utilització. Vaig crear també una gran base de 

dades d’imatges, fotografies i esquemes d’on poder extreure el material que anava 

necessitant durant la redacció del treball. 

Una vegada redactades les parts mencionades en primer lloc, i tots els apartats 

referents a les maniobres del vaixell, vaig replantejar l’estructura per la que ha 

quedat com a definitiva. Com a últim pas, vaig realitzar un petit glossari de termes 

nàutics, seleccionant aquelles paraules que creia més útils per tal de no estendre 

tant aquest apartat; creient que seria útil per els usuaris tenir al final un apartat de 

consulta. 

Per escollir el format del manual, i l’aparença, em vaig fixar en manuals d’altres 

vaixells clàssics que ja fa dècades que treballen amb aquest tipus de material i em 

vaig fixar que solen ser manuals amb poques floritures, amb una estructura clara i 

on apareix només el text que és pròpiament del manual, així que per el segon bloc 

(Manual de maniobra) vaig eliminar el text de les capçalera de pàgina i alguns 

altres elements superflus per el lector. 
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Conclusió 

 
Després de realitzar aquest manual, la conclusió principal a la que he arribat és 

que l’estructura d’un manual de maniobra ha de ser elaborada, molt clara i 

sobretot pensada per a la consulta ràpida, i no com a llibre de text, així dons, les 

maniobres han d’estar agrupades, així com els diferents nusos i treballs amb 

cabulleria, guies de seguretat, etc. També cal adonar-se, al llegir aquest escrit que 

les explicacions han de ser clares, ordenades i numerades i recordant en cada 

explicació, quines han de ser les mesures de seguretat, ja que és possible que algú 

que llegeixi un apartat en què s’explica, per exemple, com tensar un obenc; no 

necessàriament ha llegit prèviament l’apartat de seguretat i precaució per evitar 

riscos. Així dons, si donem una estructura per facilitar la consulta, hem de tenir en 

compte que s’hauran de repetir conceptes importants per l’usuari a l’hora de 

realitzar i aprendre el què s’intenta exposar. Altrament, concloc també que el fet 

que un manual de maniobra estigui destinat a usuaris que poden no tenir cap 

coneixement previ de la mar i els vaixells, ens obliga a incloure parts al manual, en 

què s’exposin els conceptes més bàsics de construcció naval, parts del vaixell, etc. 

Aquests conceptes, seran els primers en assolir-se per l’usuari, simplement fent 

hores de mar, no obstant; cal exposar-los amb claredat i al principi del manual per 

qualsevol possible consulta. 
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Degut a la especialització que requereix el manual de maniobra d’un vaixell en 

concret, la bibliografia que es detalla a continuació ha estat utilitzada 

principalment per les seves il·lustracions o tanmateix per perfeccionar algunes 

explicacions. D’altra banda, existeixen poques publicacions que em fossin d’utilitat 

per completar aquest manual i no existia cap text anterior dedicat a la descripció 

de l’aparell d’aquest vaixell. 

Llibres i manuals: 

LEVER, Darcy. El arte de aparejar y maniobra de los buques (1842). 

Valencia:Librerias París-Valencia, S.L., 1998. ISBN: 9788483390375 

LEVER, Darcy. Atlas del arte de aparejar y maniobra de los buques (1842). 

Valencia:Librerias París-Valencia, S.L., 1998 

ELISSA. Manual de maniobra del buque Elissa. Impresión no publicada para la 

tripulación. 

ALTIMIRAS, J. Seguridad a bordo. Ed. Noray,  1996. 

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. Guía sanitaria a bordo. Madrid: Instituto Social 

de la Marina, 2001. 

STAFF, V. Las artes de la mar: Enciclopedia náutica ilustrada. Raíces, 2002. ISBN:  

 9788486115425. 

Pàgines WEB: 

Algunes de les imatges utilitzades per il·lustrar el manual de maniobra han estat 

extretes de la base de dades de les següents pàgines web, tal i com s’indica al peu 

de foto de cadascuna d’elles. 

http://www.wikipedia.com 

http://www.todoababor.es 

http://www.latabernadelpuerto.com 

http://www.wikipedia.com/
http://www.todoababor.es/
http://www.latabernadelpuerto.com/
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ajuda durant la realització d’aquest manual i per haver-lo cregut possible des del principi. A la tripulació 

de El Cyrano, per haver-me ajudat en la realització de les fotografies i per haver accedit de bon grat a 

repetir les maniobres. En especial al capità de El Cyrano Miguel Melero Ceballos per haver-me inculcat la 

passió per la vela clàssica i la història naval, per tota la informació que em va facilitar sobre la 

construcció de l’aparell del vaixell, així com per les seves valuoses explicacions sobre els aparells de vela 

quadra i haver-me instruït durant els mesos en què vaig estar embarcat en aquest vaixell i haver-me 

proporcionat el material necessari per aprendre tot allò que es requeria. 


