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PRESENTACIÓ DEL PROJECTE: Creació de l’Aula Professional de l’FNB 

 

Responsable: Felicidad Leiva Hevia 

 

Amb el suport del Degà Santiago Ordás i del seu equip directiu 

  

Equip implicat: 

- Olga Delgado (responsable Aula) 

- Marta Mach (tècnic suport de l’Aula) 

- Inmaculada Cabezas (gestió acadèmica) 

- Ema García (gestió acadèmica) 

- Vanessa Moreno (gestió econòmica) 

- Santiago Menéndez (Centre càlcul) 

 

Qui va participar en algun moment i ja no hi és a la Unitat: 

- Esther Tregón 

- Antonio Angel Florencio 

- Juan Antonio Macías  
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1. RESUM DESCRIPCTIU DEL PROJECTE:  

El projecte va consistir en explotar les homologacions de la Direcció General de 

la Marina Mercant que l’FNB té, posant en marxa formació a mida i 

d’especialitat per a empreses i professionals de l’entorn marítim. 

Aquest projecte pretenia rendibilitzar al màxim els actius tangibles i intangibles 

de l’FNB i convertir-los en recursos econòmics addicionals i en un augment del 

prestigi en l’àmbit formatiu professional. 

Alhora s’ha volgut redreçar una activitat que interferia amb el funcionament 

habitual del servei de gestió acadèmica i revertir el benefici econòmic en la 

FNB com a directora, coordinadora i gestora dels cursos. 

La reorganització que s’ha fet va principalment enfocada a destinar els recursos 

de funcionament exclusivament a l’activitat oficial del centre i a aconseguir 

recursos addicionals de les activitats formatives adreçades a externs així com a 

incrementar els recursos propis de la Facultat.  

Un punt important és que es va haver de clarificar el paper que jugava cada 

membre i/o unitat en el procés i treballar de forma coordinada.  

La transparència amb que s’han portat les accions i la rendició de comptes ha 

estat també una pedra angular en la nova gestió d’aquests cursos. 

 

2.  MEMÒRIA DEL PROJECTE:  

2.1. SITUACIÓ PRÈVIA 

Les titulacions que imparteix la FNB tenen un caràcter acadèmic que per sí 

soles no habiliten l’estudiant per exercir una activitat professional. Per fer-ho, 

ha d’obtenir una sèrie de certificats d’especialitat o pràctiques que són els que 

habiliten l’estudiant per exercir la professió o navegar. La FNB està 

homologada per la DGMM des de fa molts anys per impartir cursos d’esbarjo i 
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aquests cursos d’especialitat, que ofereix als seus estudiants per complementar 

la seva formació i habilitar-lo professionalment.  

L’FNB té entre d’altres, l’ homologació per l’expedició de certificats 

d’especialitat marítima detallats a continuació:  

 Formació Bàsica en Protecció marítima 

 Formació Bàsica en Seguretat 

 Avançat en Lluita  Contra Incendis  

 Avançat de Petroliers 

 Avançat de Gasers 

 Avançat de Quimiquers 

 Familiarització en vaixells Tanc  

 Bàsic de Petroliers i quimiquers 

 Bàsic de Gasers  

 Vaixells de Passatge 

 Embarcacions De Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids) 

 Bots de Rescat Ràpids 

 Radar de Punteig Automàtic (ARPA) 

 Operador General del Sistema Mundial de Socorro i Seguretat Marítima 

(SMSSM)  

 Operador Restringit del Sistema Mundial de Socorro i Seguretat Marítima 

(SMSSM) 

 EDCIS (Operational Use of Electronic Chart Display and Information 

Systems) 

 Mariner de pont 

 Oficial de protecció del vaixell (OPB) 

 Oficial de la Companyia per a la Protecció Marítima (OCPM) 

 Cursos de Nàutica d’Esbarjo. 

 

Durant anys aquests cursos o pràctiques s’han ofert a l’FNB sense cap tipus de 

planificació ni programació, amb informació de boca a boca i llistes 
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confeccionades pels propis estudiants interessats, gestionada la matrícula des 

de gestió acadèmica del centre, i coordinats pel professor de l’FNB que els 

oferia, habitualment  un membre de l’equip directiu, atès que és requereix la 

firma oficial del representant de la Facultat, que és  qui acredita la realització 

dels cursos i/o pràctiques.  

Aquesta pràctica tenia molts inconvenients: 

- generava molta incertesa entre els estudiants que mai sabien quan 

s’oferirien, a quin preu, i quants cursos hi hauria.  

- Col·lapsava el servei de gestió acadèmica de l’FNB atès que mancava 

coordinació per establir les dates de matrícules, que habitualment no tenia 

en compte la previsió de càrrega de feina i processos del servei de gestió 

acadèmica, unitat encarregada de gestionar els cursos. 

- L’oferta d’aquests cursos també depenia de la voluntat de l’equip directiu del 

moment.  

- Els ingressos d’aquests cursos no entraven al compte de CTT de l’FNB. 

- La realització d’aquests cursos, no tenia ninguna repercussió a nivell de 

prestigi en l’entorn marítim-nàutic 

- Existència d’equips i infraestructures annexos de l’FNB infrautilitzats 

- S’estava malbaratant un recurs intangible alternatiu que podria permetre a 

l’FNB obtenir un finançament addicional (les homologacions). 

 

Amb el canvi d’equip de direcció que es va produir el 2010, sembla que es 

produeixen les condicions adients que afavoreixen un canvi en l’organització 

d’aquests cursos. Destaca la situació de crisi que es comença a fer palès i 

sorgeixen en escena conceptes com eficiència, coresponsabilitat i 

transparència en l’ús dels recursos. Es deixen de banda els interessos 
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personals o sectorials i es pensa en els interessos globals de la institució i de la 

seva relació amb l’entorn. 

 

2.2. OBJECTIUS 

En base a aquests fets i els recursos de l’FNB, es va plantejar vehicular 

aquests cursos amb les següents objectius:   

- Obtenir recursos econòmics addicionals per a l’FNB 

- Consolidar una oferta de qualitat de forma oficial i estable pels estudiants 

interns 

- Obrir l’oferta del cursos d’especialitat a professionals externs i empreses 

- Crear una marca que aporti prestigi a l’ FNB, i per extensió a la UPC. 

- Ser un referent per a la formació continua de qualitat a empreses i 

professionals del sector 

El mitjà per aconseguir crear una marca que aportés aquest prestigi a la 

Facultat i que aglutinés l’oferta formativa d’especialitat per explotar les 

homologacions, va ser la creació de l’Aula Professional de l’FNB. Aquesta 

implementació s’ha fet des d’una perspectiva econòmicament rendible, el que 

ha suposat un canvi cultural a l’hora d’oferir les prestacions i la informació, 

basades en la transparència, les noves tecnologies i en la responsabilitat social 

i ètica.  

Tota la implementació s’ha fet mantenint i millorant els estàndards de qualitat 

avalats per les certificació de qualitat ISO 9001:2008, que té l’FNB des de l’any 

2000. 

 

2.3. DESCRIPCIONS  DELS TREBALLS O LES ACCIONS QUE S’HAN DUT 

A TERME 

Durant el curs acadèmic 2012-13 es va posar en pràctica una prova pilot per 

oferir els cursos d’especialitat a professionals externs per tal de veure la 
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demanda externa i la viabilitat del projecte amb criteris realistes de les 

possibilitats de fer l’acció econòmicament rendible.  

Es va fer un estudi de costos per veure els preus del mercat i veure el marge 

en que la FNB podia posar per fer els seus cursos rendibles. 

Es va fer un inventari del material disponible i susceptible de fer-se servir 

segons la tipologia dels cursos. 

Es va contactar professors de la FNB, que poguessin i volguessin impartir 

docència en aquests cursos a un preu molt proper al mercat. També es va 

buscar alguns conferenciants d’aquest àmbit, interessats a participar-hi en la 

docència. 

Inicialment es va comptar amb el suport administratiu a temps parcial d’un PAS 

destinat a l’edifici NT3, per tal de diferenciar també físicament l’activitat 

ordinària als nostres estudiants interns de la que anava adreçada als estudiants 

externs i empreses.  

Durant aquest període i sota l’adreça genèrica aula.professional@fnb.upc.edu 

es va donar difusió als cursos a través de campanyes de difusió a les xarxes 

socials i també es va crear un apartat específic al web de la FNB. També es 

van anar perfilant el manual de gestió dels cursos i el de gestió administrativa i 

de seguiment econòmic. 

Un cop es va veure que l’activitat podia ser econòmicament rendible a més de 

contribuir a augmentar el prestigi de l’FNB en l’entorn marítim-nàutic, així com 

ser un referent en la formació continua de professionals del mar, es va procedir 

a donar forma oficial al projecte (annex).  

La Comissió Permanent de l’FNB en la seva sessió de 27 setembre de 2013, 

va aprovar la creació de l’Aula Professional de l’FNB, de forma que servís de 

paraigües per recollir tota l’oferta de formació continua per la qual l’FNB estava 

homologada. Aquest document dotava d’una direcció i coordinació, d’una 

estructura, i d’uns mecanismes de seguiment, avaluació i rendiment de 

mailto:aula.professional@fnb.upc.edu
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comptes als cursos d’especialitat fins el moment impartits de forma dispersa i 

discontinua.     

Es va nomenar un Responsable de l’Aula professional i per donar suport 

administratiu es va contractar a càrrec de projectes de CTT una persona 

d’administració i serveis a temps complet. 

Durant aquest any de funcionament es va incrementar la presència de l’Aula 

Professional en congressos i seminaris internacionals, així com en salons i fires 

de l’entorn. 

Es va ampliar l’oferta de nous cursos 

Es va procedimentar el procés d’acord a la normativa ISO 

També es van establir convenis de col·laboració amb empreses dels sector 

Es va crear un logo i una imatge amb els que s’ha iniciat la construcció d’una 

marca sòlida per comunicar el nostre posicionament. 

En la remodelació de la pàgina web de la Facultat feta a finals del 2014 es va 

tenir en compte una espai diferenciat per a la promoció de l’Aula Professional, 

on també es van implementar formularis via web per facilitar la gestió de les 

sol·licituds. Al final del seu primer any de vida, els resultats són els que 

s’expliciten en el document annex “memòria”. 

 

2.4. VALORACIÓ ECONÒMICA 

 

Recursos humans 

 

Valoració Recursos humans 

Responsable Acadèmic de l’Aula Prof. 3500€ bruts anuals 

Tècnic de suport 34000€ bruts anuals 

TOTAL 37500 € bruts anuals 
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El nomenament de Responsable del Aula té una durada de dos anys. 

 

Espais, material i equipament 

 

Amb el propòsit d’optimitzar els recursos dels què disposa l’FNB, l’Aula 

professional disposa dels espais assignats de l’FNB a l’NT3 i, quan sigui 

necessari i compatible amb les activitats oficials, els de l’NT1. 

 

Inicialment l’FNB va posar a disposició de l’Aula professional el mobiliari i 

l’equipament inventariat adient per portar a terme les seves funcions actuals i 

potencials. També poden utilitzar els simuladors de la Facultat, fen compatible 

l’ús del mateixos amb la formació oficial reglada i amb preferència d’aquesta.  

 

Vestits d’aigua 3000€ 

Armilles salvavides 1200€ 

Balses 1416€ 

Embarcacions 27000€ 

Simulador de Posicionament dinàmic 162000€ 

Ampliació simulador posicionament dinàmic 59000€ 

Simulador de màquines 107360€ 

Homologacions dels cursos  1700€ 

TOTAL 362676 

 

  

2.5. AVALUACIÓ DE RESULTATS 

 

Resultats acadèmics i de qualitat 

 Hem aconseguit l’objectiu de posar en marxa l’Aula Professional FNB, 

oferint una formació de qualitat, tant per a estudiants interns de la FNB, 

com per a persones i empreses externes, aprofitant els recursos 

existents a la FNB, que no generi pèrdues i amb capacitat 

d’autofinançar-se i aconseguir beneficis. 
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 S’han expedit 325 certificats de cursos d’especialitat complerts. 

 Qualitat: Els estudiants valoren donen una puntuació d’entre 4 i 5 sobre 

5 la docència duta a terme a l’Aula Professional FNB. A la UPC una 

valoració per sobre de 3,5 es considerada positivament.  

 Hem guanyat visibilitat i reconeixement. 

 Àrees de millora: Caldria millorar algunes de les prestacions de les aules 

de l’NT3 (cadires més ergonòmiques), i millorar els elements utilitzats 

per dur a terme certes pràctiques formatives. 

 S’ha adaptat un nou espai com a aulari a l’NT3. De manera que ara 

l’NT3 disposa de 2 aules de docència a banda de les 2 aules dels 

simuladors de pont i de màquines, optimitzant les infraestructures de la 

FNB.  

 

Resultats econòmics 

 

Un cop cobertes les despeses directes i indirectes dels cursos, així com la 

part del primer any d’amortització dels préstec inicial i les contractacions de 

personal, el benefici anual de l’Aula Professional en l’organització dels 

cursos d’especialitat ha estat de 23204.17 euros. La Facultat a més 

d’aquest benefici també ha obtingut 9105 Euros addicionals pel concepte de 

lloguers d’aules per als esmentats cursos.  
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1. PRESENTACIÓ 

Aquest document presenta la primera Memòria que hem preparat de l’Aula 

Professional FNB. Inclou els seus primers dos mesos des de la seva creació 

(novembre i desembre de 2013), així com el 2014 sencer, que va ser el seu 

primer any natural. Hem recollit les activitats i els fets més rellevants que han 

marcat aquests primers 14 mesos, des de que es va crear amb l’objectiu principal 

d’aprofitar els recursos existents a la FNB per oferir una formació de qualitat, tant 

per a estudiants interns de la FNB (assegurant les seves necessitats formatives 

per poder-se embarcar), com per a persones i empreses externes, que no generi 

pèrdues i amb capacitat d’autofinançar-se i aconseguir beneficis a mig termini.  

Repassant la Memòria es pot observar que ha estat principalment un període de 

consolidació d’oferta formativa i definició de procediments i polítiques, sempre 

amb l’objectiu de garantir la seva viabilitat econòmica i la seva competitivitat. 

També volem remarcar el notable esforç comunicatiu per augmentar la seva 

difusió i visibilitat en un mercat tan competitiu i flexible, en el que ens hem hagut 

de moure amb considerables limitacions. 

Entre els fets més remarcables volem destacar: 

- L’exitosa posada en marxa de l’Aula Professional, complint l’objectiu principal 

mencionat supra.  

- L’actualització exitosa de les homologacions dels cursos homologats per la 

DGMM. 

- L’elevat cost d’oportunitat per no poder continuar homologats pels cursos de 

Posicionament Dinàmic a falta de la deguda inversió per part de la UPC per 

actualitzar els equips. 

- La creació i posada en marxa de nous cursos. 

- L’establiment de nous convenis de col·laboració. 

- La creació d’un logo i una imatge amb els que hem iniciat la construcció d’una 

brand equity sòlida i amb força per comunicar el nostre posicionament.  

- La posada en marxa de comunicacions a diversos canals: a les xarxes socials, 

a través de newsletters mensuals, a la premsa, amb cartells a la FNB, així com 

a congressos, meetings i fires del sector. 
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- La pujada inesperada d’un punt percentual de l’overhead, que no es va poder 

traduir en una pujada proporcional als preus (donada l’actual situació de guerra 

de preus del mercat), i que per tant va representar un impacte negatiu als 

resultats. 

Tot i que ha estat un any d’intensa activitat, queda molt per fer i amb la 

col·laboració de tots els que formem i formarem part l’Aula Professional FNB, 

estem segurs que podrem continuar construint positivament per aprofitar el 

potencial que albirem pel nostre servei. 

Molt cordialment, 

 

Olga Delgado 

Responsable de l’Aula Professional FNB 
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2. QUÈ ÉS L’AULA PROFESSIONAL FNB (MARITIME 

ACADEMY FNB)  

2.1. CREACIÓ 

 

En data de 27/09/2013 la Comissió Permanent en sessió Ordinària aprova la Creació 

de l’Aula Professional FNB que entra en funcionament el novembre de 2013, amb 

l’objectiu d’obtenir recursos econòmics addicionals per l’FNB, consolidar una oferta 

formativa de qualitat de forma oficial i estable, crear una marca que aporti prestigi a 

l’FNB i per extensió a l’UPC i esdevenir un referent per a la formació continua de qualitat 

a empreses i professionals del sector.  

La creació de l’Aula Professional FNB va permetre la contractació, d’una banda, de la 

Responsable de l’Aula que exerceix les funcions de representació, control econòmic, i 

les tasques de responsable acadèmica i, de l’altra, d’una persona d’Administració i 

Serveis per cobrir les tasques diàries d’atenció a l’alumnat, gestió d’incidències i 

contractació del professorat.  
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2.2. NOM I LOGO 

 

Amb l’objectiu d’internacionalitzar el nostre servei, hem creat el nom “Maritime Academy 

FNB” i el corresponent logo per la comunicació a nivell extern. Després d’un procés 

d’establiment d’objectius a nivell d’imatge i comunicació, i de la definició de la nova 

Brand Equity del nostre servei, es van testar diverses propostes de noms. “SEAcademy 

FNB” i “Maritime Academy FNB” van ser les dues propostes que millors resultats van 

obtenir a la nostra recerca dins del sector.  “SEAcademy FNB” es va utilitzar durant els 

dos primers mesos de funcionament, però finalment va ser substituïda per la segona 

opció: “Maritime Academy FNB”. En la Comissió Permanent de data 20/03/2014 queda 

aprobada la denominació de “Maritime Academy FNB” com a nom de traducció en 

anglès del nom oficial ”Aula Professional FNB”. 

 

  



 

 

 
AULA PROFESSIONAL FNB MEMÒRIA NOV’13-DES’14 

 

 

 

 

  

 

 

 

8 

2.3. UBICACIÓ 

L’Aula Professional utilitza per a dur a terme la seva activitat les instal·lacions següents 

que la Facultat de Nàutica de Barcelona té als edificis NT1, NT2 i NT3.  

 

 

Adreça NT1 

Pla de Palau, 18  

08003 BARCELONA  

Adreça NT2  

Moll  

Marina Port Vell  

08003- BARCELONA  

Adreça NT3  

Carrer Escar 6-8  

08039- BARCELONA  

 

Majoritàriament, per dur a terme l’activitat docent i administrativa de l’Aula Professional 

s’utilitzen les instal·lacions de l’NT3 a l’edifici del Consorci del Far. Puntualment, s’utilitza 

l’aulari de l’edifici històric, l’NT1, per dur-hi a terme la docència de determinats cursos o 

realitzar reunions periòdiques de seguiment.  

Les instal·lacions de l’NT2 s’empren quan hi ha classes pràctiques dels cursos 

d’especialitat marítima.  
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2.4. ESTUDIANTS 

Des de l’inici de la seva activitat al Novembre del 2013 i fins al desembre del 2014 

l’Aula Professional FNB ha comptat amb un total de 461 estudiants, repartits com es 

mostra a les següents taules i diagrames.   

 

Estudiants Aula Professional FNB: Novembre i Desembre 2013 

TIPUS ESTUDIANTS TOTAL ESTUDIANTS 

Estudiants FNB 0 

Estudiants externs 40 

TOTAL 40 

 

Estudiants Aula Professional FNB: Any 2014 

TIPUS ESTUDIANTS TOTAL ESTUDIANTS 

Estudiants FNB 136 

Estudiants externs 285 

TOTAL 421 

 

 

136

285

Total estudiants 2014

Estudiants FNB Estudiants externs
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Estudiants Aula Professional FNB: Any 2014. Per tipologia de curs 

TIPOLOGIA DE CURS TOTAL ESTUDIANTS 

Cursos d’Especialitat Marítima 252 

Cursos a Mida / Empreses 116 

Cursos de Nàutica Recreativa 53 

TOTAL 421 

 

 

  

252

116
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Estudiants per mesos des de Novembre 2013 fins a Desembre 2014 

En aquest primer any hem vist que hi ha estacionalitat notable, la majoria dels 

estudiants busquen cursos a la primavera per estar preparats abans de l’estiu.  
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3. QUÈ FEM  

3.1. VISIÓ GENERAL 

 

Des de Novembre 2013 fins a Desembre 2014 s’han fet un total de 48 edicions de cursos. 

Això ha suposat un total de 1.011 hores de docència. 

Amb anterioritat, el 2013 es van realitzar un total de 29 edicions (12 a interns i 17 a 

externs i a mida, a banda dels cursos d’esbarjo). Fet que suposa que s’ha gairebé 

duplicat l’oferta de cursos des de la nova gestió de l’Aula Professional FNB, fet 

especialment rellevant si tenim en compte l’aturada en la programació dels cursos de 

Posicionament Dinàmic que tenien una oferta regular i consolidada al llarg de l’any.  

 

3.2. CURSOS INTERNS 

 

S’entén per cursos interns els que estan organitzats des de l’FNB per l’estudiantat 

matriculat oficialment a qualsevol de les titulacions oficials de grau/ diplomatura/ 

enginyeria tècnica/ llicenciatura/ màster, impartides a l’FNB. 

Els cursos d’especialitat marítima per estudiants interns oferts des de l’Aula Professional 

FNB han estat els següents: 

1. FORMACIÓ BÀSICA PRÀCTIQUES DE SUPERVIVÈNCIA 
Edicions realitzades: 2 
Dates edicions realitzades: 3 i 4 febrer 2014 / 9 i 10 de maig 2014 
Nombre d’hores per curs: 12 
Nombre de places per curs: 20 
Nombre mínim d’estudiants per curs: 15 
 

2. FORMACIÓ BÀSICA PRÀCTIQUES CONTRAINCENDIS 
Edicions realitzades: 2 
Dates edicions realitzades: 7 de febrer 2014 / 5 de maig 2015 
Nombre d’hores per curs: 7  
Nombre de places per curs: 20 



 

 

 
AULA PROFESSIONAL FNB MEMÒRIA NOV’13-DES’14 

 

 

 

 

  

 

 

 

13 

Nombre mínim d’estudiants per curs: 15 

3. AVANÇANT DE LLUITA CONTRAINCENDIS 
Edicions realitzades: 2 
Dates edicions realitzades: 14 i 15 de febrer 2014  
Nombre d’hores: 12  
Nombre de places per curs: 20 
Nombre mínim d’estudiants per curs: 10 

4. SUPERVIVÈNCIA I BOTS DE RESCAT NO RÀPIDS 
Edicions realitzades: 2 
Dates edicions realitzades: 5 i 6 de febrer 2014/ 24 i 25 d’octubre 2014 
Nombre d’hores: 12  
Nombre de places per curs: 15 
Nombre mínim d’estudiants per curs: 10 

5. BOTS DE RESCAT RÀPIDS 
Edicions realitzades: 2 
Dates edicions realitzades: 10 de febrer 2014/ 30 d’octubre 2014 
Nombre d’hores: 6 
Nombre de places per curs: 15 
Nombre mínim d’estudiants per curs: 10 

 

3.3. CURSOS EXTERNS 

S’entén per cursos externs els que estan organitzats des de l’FNB per a professionals 

o persones externes a l’FNB, encara que també pot matricular-se l’estudiantat matriculat 

oficialment a qualsevol de les titulacions oficials de grau/ diplomatura/ enginyeria 

tècnica/ llicenciatura/ màster impartides a l’FNB. 

Els cursos d’especialitat marítima per estudiants interns oferts des de l’Aula Professional 

FNB han estat els següents: 

6) CURS POSICIONAMENT DINÀMIC BÀSIC  
Edicions realitzades: 1 
Dates edicions realitzades: De l’11 al 14 de novembre de 2013 
Nombre d’hores: 28 
Nombre de places per curs: 6 
Nombre mínim d’estudiants per curs: 4 

 

7) CURS POSICIONAMENT DINÀMIC AVANÇAT 
Edicions realitzades: 1 

file:///C:/Users/usuari/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/742E0CC8.tmp%23RANGE!B4
file:///C:/Users/usuari/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/742E0CC8.tmp%23RANGE!B4
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Dates edicions realitzades: Del 18 al 20 de novembre 2013 
Nombre d’hores: 24 
Nombre de places per curs: 6 
Nombre mínim d’estudiants per curs: 4 

 
La programació dels cursos de Posicionament Dinàmic ha hagut de ser suspesa, ja que en la 
darrera Auditoria duta a terme pel “Nautical Institut” a finals dels 2013 es va decretar que l’FNB 
no complia els requisits mínims per tal de ser un centre homologat. Actualment es rep una 
mitjana d’entre 3 i 5 peticions setmanals d’estudiants interessats en matricular al curs, als quals 
se’ls ha d’informar que temporalment l’oferta de cursos de DP de la FNB es troba suspesa. 
L’Aula Professional FNB no disposa de recursos per actualitzar els equips i complir amb els 
requisits per obtenir novament l’homologació, i depèn de la disposició de la UPC per fer la 
inversió deguda. 

8) FORMACIÓ BÀSICA EN SEGURETAT 
Edicions realitzades: 2 

Dates edicions realitzades: Del 3 al 19 de febrer 2014 / Del 28 d'abril al 16 de maig 2014 

Nombre d’hores: 70 
Nombre de places per curs: 20 
Nombre mínim d’estudiants per curs: 6 

9) RENOVACIÓ DE LA TARGETA PROFESIONAL DE LA MARINA MERCANT 
Edicions realitzades: 4 
Dates edicions realitzades: Del 24 de febrer al 8 de març 2014 / Del 5 al 17 de maig 2014 / Del 

6 al 17 d'octubre 2014 / Del 15 al 27 de desembre 2014 

Nombre d’hores: 20 

Nombre de places per curs: 20 

Nombre mínim d’estudiants per curs: 4 

10) VAIXELLS DE PASSATGE 
Edicions realitzades: 2 
Dates edicions realitzades: Del 20 al 27 de març 2014 / Del 7 al 11 de Juliol 2014 
Nombre d’hores: 6 
Nombre de places per curs: 28 
Nombre mínim d’estudiants per curs: 6 

11) ECIDS – CARTES ELECTRÒNIQUES 
Edicions realitzades: 3 
Dates edicions realitzades: Del 17 al 26 de març 2014 / Del 26 de maig al 12 de juny 2014 /Del 

22 de setembre a l’1 d’octubre 2014 

Nombre d’hores: 40 

Nombre de places per curs: 6 

Nombre mínim d’estudiants per curs: 5 
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12) OFICIAL DE PROTECCIÓN DEL BUQUE + OFICIAL DE LA COMPAÑÍA PARA LA 
PROTECCIÓN MARÍTIMA 
Edicions realitzades: 2 

Dates edicions realitzades: Del 10 al 14 de març 2014 / Del 17 al 21 de Novembre 2014 

Nombre d’hores: 30 
Nombre de places per curs: 20 
Nombre mínim d’estudiants per curs: 6 

13) BRIDGE TEAM MANAGEMENT 
Edicions realitzades: 2 
Dates edicions realitzades: Del 17 al 19 de Juny / Del 27 al 29 d'Octubre 2014  

Nombre d’hores: 24 
Nombre de places per curs: 20 
Nombre mínim d’estudiants per curs: 4 

14) OPERADOR RESTINGIT DEL SISTEMA MUNDIAL DE SOCORS I SEGURETAT MARÍTIMA 
Edicions realitzades: 1 
Dates edicions realitzades: Del 24 al 28 de Novembre 2014 

Nombre d’hores: 40 
Nombre de places per curs: 6 
Nombre mínim d’estudiants per curs: 4 

15) OPERADOR GENERAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE SOCORS I SEGUERETAT 
MARÍTIMA 
Edicions realitzades: 0 
Dates edicions realitzades: ---- 
Nombre d’hores: 120 
Nombre de places per curs: 6 
Nombre mínim d’estudiants per curs: 4 

16) LIDERATGE OPERACIONAL 
Edicions realitzades: 0 
Dates edicions realitzades: --- 
Nombre d’hores: 20 
Nombre de places per curs: 20 
Nombre mínim d’estudiants per curs: 6 

17)  LIDERATGE DE GESTIÓ 
Edicions realitzades: 0 
Dates edicions realitzades: --- 
Nombre d’hores: 30 
Nombre de places per curs: 20 
Nombre mínim d’estudiants per curs: 6 
 
Cal mencionar en relació als cursos de lideratge operacional i de gestió, que a partir de les 
alteracions de Manila 2010 del STCW, són cursos obligatoris, que ja són exigits i estan 
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homologats a altres països, però que a Espanya la DGMM encara no s’ha decidit a exigir-los i 
a gestionar les corresponents homologacions, i per tant encara no n’hi ha una demanda 
nacional raonable d’aquestes formacions. 

 

18) BÁSIC DE QUIMIQURES I PETROLERS 
Edicions realitzades: 0 
Dates edicions realitzades: --- 
Nombre d’hores: 70 
Nombre de places per curs: 20 
Nombre mínim d’estudiants per curs: 6 

 

19) BASIC DE GASERS 
Edicions realitzades: 0 
Dates edicions realitzades: --- 
Nombre d’hores: 33 
Nombre de places per curs: 20 
Nombre mínim d’estudiants per curs: 6 

20) AVANÇAT DE QUIMIQUERS 
Edicions realitzades: 0 
Dates edicions realitzades: --- 
Nombre d’hores: 60 
Nombre de places per curs: 20 
Nombre mínim d’estudiants per curs: 6 

21) AVANÇAT DE GASERS 
Edicions realitzades: 0 
Dates edicions realitzades: --- 
Nombre d’hores: 60 
Nombre de places per curs: 20 
Nombre mínim d’estudiants per curs: 6 

22) AVANZAT DE PETROLERS 
Edicions realitzades: 0 
Dates edicions realitzades: --- 
Nombre d’hores: 60 
Nombre de places per curs: 20 
Nombre mínim d’estudiants per curs: 6 
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3.4. FORMACIÓ A MIDA 

 

El terme Formació a Mida engloba tots els cursos que es fan sota demanda d’empreses i/o 

administracions públiques organitzats des de l’Aula FNB. La formació es du a terme en les 

dates proposades per l’organisme sol·licitant s’estableix un pressupost personalitzat amb 

cada entitat.  

 

Els cursos a mida oferts des de l’Aula Professional FNB han estat els següents: 

 
 

23) OFICIAL DE PROTECCIÓ D’INSTAL·LACIONS PORTUARIES  
PORTS DE LA GENERALITAT 
Edicions realitzades: 1 
Dates edicions realitzades: 17, 18 i 19 de febrer 2014 
Nombre d’hores: 30 
Estudiants per curs: 2 
 
 

24) REVALIDACIÓ OFICIAL DE PROTECCIÓ D’INSTAL·LACIONS PORTUÀRIES  
PORTS DE LA GENERALITAT 
Edicions realitzades: 1 
Dates edicions realitzades: 20 i 21 de febrer 2014 
Nombre d’hores: 12 
Estudiants per curs: 1 
 
 

25) ANGLÈS MARÍTM  
DECAL 
Edicions realitzades: 2 
Dates edicions realitzades:  
Edició 1: Del 25 al 27 de febrer 2014 / Edició 2: Del 5 al 7 de març 2014 
Nombre d’hores: 27 
Estudiants per curs: 20 

 
 

26) SUPERVIVÈNCIA I BOTS DE RESCAT NO RÀPIDS 
ESCOLA NÀUTICO PESQUERA 
Edicions realitzades: 3 
Dates edicions realitzades: Edició 1:  Del 27 de febrer a l'1 de març / Edició 2: Del 13 al 15 de 
març / Edició 3: Del 17 al 19 de març 
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Nombre d’hores: 24 
Estudiants per curs: 20 
 
 

27) MARINER DE PONT  
CENTRE BAHIA DEL SUR (ALGECIRAS) 
Edicions realitzades: 1 
Dates edicions realitzades: Del 28 d'abril al 5 de maig 2014 
Nombre d’hores: 60 
Estudiants per curs: 11 
 
 

28) CENTRE ALFER (PONTEBEDRA) 
Edicions realitzades: 1 
Dates edicions realitzades: Del 30 de Juny al 7 de Juliol 2014 
Nombre d’hores: 60 
Estudiants per curs: 6 
 
 

29) CURS FORMACIÓ BÀSICA PER A PERSONAL DE SERVEIS EN CREURES I SERVEIS 
MARÍTIMS  
AJUNTAMENT DE MATARÓ 
Edicions realitzades: 2 
Dates edicions realitzades:  
Del 16 d’octubre al 12 de desembre 2013 / Del 20 de març al 10 de juny 2014 
Nombre d’hores: Edició 1: 130h / Edició 2: 150h 
Estudiants per curs: 16 
 
 

30) CURS ADMINISTRACIÓ NEGOCI MARÍTIM EN GESTIÓ PORTUÀRIA  
AJUNTAMENT DE MATARÓ 
Edicions realitzades: 1 
Dates edicions realitzades: Del 24 d’octubre al 21 de novembre 2013 
Nombre d’hores: 70 
Estudiants per curs: 16 
 
 

3.5. NÀUTICA D’ESBARJO 

CURSOS PRESENCIALS 

PNB-PATRÓ DE NAVEGACIÓ BÀSICA 

Edicions realitzades: 0 

Dates edicions realitzades: ---- 

file:///C:/Users/usuari/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/742E0CC8.tmp%23RANGE!A1
file:///C:/Users/usuari/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/742E0CC8.tmp%23RANGE!A1
file:///C:/Users/usuari/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/742E0CC8.tmp%23RANGE!A1
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PER-PATRÓ D’EMBARCACIONS D’ESBARJO 
Edicions realitzades: 2 
Dates edicions realitzades: Del 08/03/2014 al 05/04/2014 / Del10/05/2014 al 07/06/2014 
Nombre d’hores: 25 
Estudiants per curs: 10 
 
PI- PATRÓ DE IOT  
Edicions realitzades: 0 
Dates edicions realitzades: ---- 
 

Els cursos presencials de Patró de Iot (PI) i Patró de Navegació Bàsica (PNB) No s’han 

realitzat perquè no hi ha hagut estudiants matriculats.  

 

CURSOS ON-LINE 

PNB-PATRÓ DE NAVEGACIÓ BÀSICA 

Estudiants matriculats: 1 
 

PER-PATRÓ D’EMBARCACIONS D’ESBARJO 
Estudiants matriculats: 9 
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4. PERQUÈ HO FEM  

4.1. MISSIÓ 

L’Aula Professional FNB és el servei encarregat de l'organització, coordinació, 

supervisió, promoció i execució dels cursos pels quals està homologada i dels cursos 

de formació a mida, tant per a externs, com per l’estudiantat intern de l’FNB.  

Les principals línies de treball són: 

 Definició de la política d’imatge dels cursos i d’accions per a la visualització de 

l’àmbit, tant a nivell extern com intern. 

 Definició de l’oferta formativa i establiment dels preus. 

 Definició de la política de seguiment del progrés i valoració dels cursos. 

 Definició dels criteris de qualitat de referència de l’àmbit a nivell intern.  

 Definició de possibles propostes de racionalització de l’oferta.   

 Ampliació i millora constant de l’oferta formativa (externa i interna) i de la seva 

qualitat. 

 Les que l’equip de direcció o la pròpia Comissió Permanent de l’FNB li assigni. 

4.2. VISSIÓ 

L’Aula Professional de l’FNB té com a visió:  

• Ser un referent en: 

- la qualitat dels cursos d’especialitat i formació a mida impartida.  

- com a model organitzatiu acadèmic i administratiu al voltant de 

  l’especialització professional.  

- el foment i la cooperació en l’àmbit nacional i internacional.  

• Esdevenir una Unitat que ajudi a consolidar l’FNB com una Facultat capdavantera, de 

referència en la especialització professional i d’adaptació als canvis de l’àmbit marítim 

nàutic. 

• Ser un servei que s’ autofinanci i aporti ingressos addicionals a l’FNB. 
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4.3. VALORS 

Els principis i valors que han d’inspirar les actuacions de l’Aula professional FNB i del 

seu personal s'alineen amb els què apareixen reflectits als Estatuts i al Codi ètic i de 

bones pràctiques del personal al servei de la Universitat Politècnica de Catalunya i del 

seu estudiantat: 

o El compromís social: honestedat, integritat i transparència. 

o El compromís institucional: coresponsabilitat, esperit crític i cooperació.   

o L’orientació al servei: respecte a les persones, imparcialitat, equitat, 

eficàcia  

o El desenvolupament de les persones: igualtat i tolerància. 

o L’eficiència en l’ús dels recursos: austeritat, eficiència i sostenibilitat. 

o La internacionalització. 

 

4.4. OBJECTIUS 

 

El document de creació de l’Aula Professional aprovada per la Comissió Permanent el 

27/09/13 proposa que aquesta es plantegi els següents objectius: 

 Obtenir recursos econòmics addicionals per a l’FNB  

 Consolidar una oferta de qualitat de forma oficial i estable  

 Crear una marca que aporti prestigi a l’ FNB, i per extensió a la UPC.  

 Ser un referent per a la formació continua de qualitat a empreses i  professionals 

del sector. 

A partir d’aquesta proposta s’han establert per una banda objectius comuns i per un 

altre objectius específics segons els tipus de cursos, que detallem a continuació. 
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Objectius comuns: 

A curt termini 

 Consolidar una oferta de qualitat de forma oficial i estable 

 

A llarg termini 

 Crear una marca que aporti prestigi a l’ FNB, i per extensió a la UPC.  

 Ser un referent per a la formació continua de qualitat a empreses i  professionals 

del sector. 

  

Objectius segons els tipus de cursos: 

 

1) Cursos interns: Ofertar i gestionar els cursos d’especialitat necessaris per a que 

l’estudiantat pugui embarcar-se immediatament en finalitzar la titulació acadèmica 

Aquests cursos que l’estudiantat de l’FNB ha de cursar obligatòriament segons el 

Codi STCW, es gestionen amb el suport del servei acadèmic i econòmic de l’FNB. 

Els preus d’aquests cursos s’estableixen amb l’objectiu de cobrir costos i no 

generar pèrdues. 

 

2)    Cursos externs: Amb la formació adreçada a empreses, professionals i externs, 

l’objectiu és fer un ús profitós dels recursos de la FNB, ofertant aquella formació per la 

qual l’ FNB està homologada o té capacitat per impartir, en resposta a les oportunitats 

del mercat, amb la finalitat d’obtenir recursos econòmics addicionals per a l’FNB. Els 

preus d’aquests cursos s’han establert amb els següents criteris: 

a.    Generar recursos perquè l’Aula Professional pugui autofinançar-se. 

b.    Aconseguir el màxim benefici possible, tenint en compte els preus de la 

competència i la sensibilitat als preus dels potencials clients. 
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5. QUI HO FEM 

5.1. EQUIP DE GESTIÓ 

L’equip de gestió està directament format per la Responsable de l’Aula Professional 

FNB i l’Auxiliar Administrativa de l’Aula Professional FNB. Puntualment reben el suport 

i la col·laboració necessàries dels coordinadors dels cursos, la Unitat de Gestió 

Acadèmica i del Degà de la FNB. 

Des de novembre de 2013 la Dra. Olga Delgado Ortega és la Responsable dels cursos 

d’especialització. És la persona és la persona designada per l'equip de dirección i 

nomenada per la Comissió Permanent, que ostenat la representació de la “Maritime 

Academy FNB” (Aula Professional FNB), exerceix les funcions de la gestió ordinària i és 

la responsable acadèmica i econòmica. Adequa l’oferta formativa a les necessitats del 

mercat. També és l’encarregada de tramitar a l’equip de direcció un informe semestral 

de ingressos /despeses / beneficis per l’FNB. 

Des de novembre de 2013 la Marta Mach és l’Auxiliar Administrativa dels cursos 

d’especialització. És la persona seleccionada d’entre una sèrie de candidats presentats 

pel Servei de Personal per donar suport a la Responsable dels cursos, en la planificació 

global dels cursos, promoció, calendari, fitxes dels cursos, seguiment i millora de la 

qualitat dels cursos, manteniment de les homologacions i sol·licitud de noves 

homologacions, enviant les comunicacions pertinents a la Direcció General de la Marina 

Mercant  i realitzant la tramitació del certificats dels cursos externs. També s’encarrega 

de tramitar els pagaments dels professors/es i coordinadors/es , fer un seguiment dels 

ingressos i despeses generats en els cursos d’especialització, tramitar el pagament de 

les factures generades pels cursos, fer un seguiment econòmic de tots els cursos i fer 

la reserva de aules i espais. La seva proactivitat i dedicació han estat fonamentals pel 

bon funcionament de l’Aula Professional FNB. 

El/La coordinador/a de curs és la persona seleccionada com Responsable del cursos 

d’especialització que s’encarrega d’un curs determinat respecte a l’organització de les 

classes teòriques / pràctiques / simuladors, els professors/es implicats en donar el curs, 

material i infraestructura necessària per fer el curs (aules, simuladors, embarcacions, 

apunts, material docent, etc.), exàmens d’avaluació parcials i finals. Te el suport de el/la 

Tècnic de gestió per gestionar el control d’assistència, control d’incidències, enquestes 
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de satisfacció de l’estudiantat, redacció del llistat d’aptes i no aptes i informe final del 

curs. 

La Responsable de l’Aula Professional va proposar la creació de la figura dels 

Coordinadors de cursos al Degà de la Facultat per poder agilitzar la gestió d’aquests, 

i va obtenir la seva aprovació. 

L’Aula Professional FNB ha comptat amb els següents coordinadors, tenint en compte 

els requisits de cada curs i l’experiència i els coneixements del docents amb els que 

l’Aula Professional FNB està treballant actualment: 

 
CURS 

 
COORDINADOR/S 

ECDIS Agustí Martín 

FORMACIÓ BÁSICA EN SEGURETAT Borja Gorina / Javier Martínez (CS Consultoría) 

FORMACIÓ BÁSICA EN PROTECCIÓ MARÍTIMA  Borja Gorina / Javier Martínez (CS Consultoría) 

VAIXELLS PASSATGE Agustí Martín 

RENOVACIÓ TARGETA MARÍTIMA PROF. Ricardo González  

MARINER DE PONT Alexandre Monferrer / Agustí Martín 

OFICIAL DE PROTECCIÓ DEL VAIXELL + OFICIAL 
DE LA COMPANYIA PER A LA PROTECCIÓ 
MARÍTIMA.  

Santiago Ordás 

SUPERVIVENCIA I BOTS DE RESCAT NO RÀPIDS Borja Gorina 

BOTS DE RESCAT RÀPIDS Jordi Mateu 

BÁSIC PETROLERS I QUIMIQUERS Mariano Badell 

BÁSIC GASERS Mariano Badell 

AVANÇAT PETROLERS Mariano Badell 

AVANÇAT GASERS Mariano Badell 

AVANÇAT QUIMIQUS Mariano Badell 

GMDSS GENERAL Josep del Fante 

GMDSS RESTRINGIT Josep del Fante 

BRIDGE TEAM MANAGMENT Olga Delgado 

LIDERATGE OPERACIONAL Olga Delgado 

LIDERATGE DE GESTIÓ Olga Delgado 

PER/PI/PNB Jordi Torralbo 
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La Unitat de Gestió Acadèmica és la Unitat de la Facultat que dóna suport a la 

responsable de la “Maritime Academy FNB” (Aula professional FNB), gestionant les 

matrícules del cursos interns, elaborant les llistes d’inscrits dels cursos,  enviant les 

comunicacions pertinents a la Direcció General de la Marina Mercant  i realitzant la 

tramitació del certificats dels cursos interns. 

 

5.2. EQUIP DOCENT 

La política de l’Aula Professional FNB ha estat comptar amb docents interns sempre 

que ha estat possible, ja que aquests aporten un valor afegit de qualitat que ens ha de 

distingir com a marca i fer del nostre centre una referència a nivell estatal de cursos 

d’especialitat nàutica de qualitat. Només s’ha contractat professorat extern en els casos 

en que ha estat inviable dur a terme els cursos amb personal intern.  

 
PROFESSORS FNB 

 
COL·LABORADORS EXTERNS 

Santiago Ordás Pep Barbal (Yacht Point) 

Agustí Martín Javier Martínez (CS Consultoria) 

Olga Delgado Elvira Márquez (CS Consultoria) 

Mariano Badell Felipe Marín (CS Consultoria) 

Jordi Torralbo Emilio Vallejo (Port de Barcelona) 

Jordi Mateu Ricardo González Blanco (Professor Jubilat FNB) 

Marcel·la Castells Joan Martín (Professor Jubilat FNB) 

Josep del Fante Alexandre Monferrer (Professor Jubilat FNB) 

Borja Gorina  

Claudia Barahona  

Sergio Velasquez  

 

 

5.3. INSPECTORS/ AUDITORS 
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Fonamentalment son dues les institucions que inspeccionen i homologuen els cursos que 

oferta l’Aula Professional FNB. 

A) THE NAUTICAL INSTITUTE 

 
El Nautical Institut és un òrgan de representació internacional per a professionals del mar que 

intervenen en el control dels vaixells de navegació marítima. Ofereix una àmplia gamma de 

serveis per millorar la situació professional i el 

coneixement dels seus membres. A més, actua com 

a òrgan certificador dels centres homologats per 

impartir els cursos reconeguts a nivell internacional 

de Posicionament Dinàmic.  

 

B) DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE / CAPITANIA DE 
BARCELONA 

 

La Direcció General de la Marina Mercant és l'òrgan competent per a l'ordenació general de la 
navegació marítima i de la flota civil espanyola, sota la superior direcció de la Secretaria 

General de Transports del Ministeri, i exerceix les 
funcions en els termes establerts en la Llei 27/1992 , 
de 24 de novembre, de Ports de l'Estat i de la Marina 
Mercant. Entre les seves funcions hi ha les de regula 
i inspeccionar els cursos formatius d’especialitat 
marítima.   

 

6.  COM HO FEM 

6.1.  PROCEDIMENTS 

La gestió i organització dels cursos de l’Aula Professional FNB es fa conforme a les 

especificacions del document PG-2.0.0/ED-01 preparat pel Vicedegà de Qualitat, el Dr. 
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Pau Casals Torrens i revisat per la Responsable de l’Aula Professional FNB, la Dra. 

Olga Delgado Ortega i pel Degà de la Facultat de Nàutica de Barcelona, l’Il·lm. Sr. 

Santiago Ordás.    

La gestió i presa de decisions és la que s’estableix en el següent fluxgrama estret de 

l’anterior document esmentat PG-2.0.0/ED-01, apartat 7.1: 

 

A més, s’ha definit una política de cancel·lació de cursos que s’ha incorporat a l’apartat 

que l’Aula Professional té a la web FNB que estipula el següent:  

La realització dels cursos es confirmarà via correu electrònic, i en el cas de cursos amb 

un nombre reduït d'estudiants, podrà tenir lloc la setmana abans de la data d'inici. L'Aula 

Professional FNB es reserva el dret de cancel·lar o posposar el curs amb una setmana 
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d'antelació a la seva realització, en aquest cas es farà càrrec de la devolució de la quota 

de inscripció, però no assumirà costos de vols, allotjament o qualsevol altre tipus. 

Recomanem que no reservin vols i hotel abans de la confirmació oficial de les dates 

definitives del curs. 

El reemborsament total de la quota d'inscripció del curs es farà per reserves 

cancel·lades vuit setmanes abans del començament del curs. Les reserves cancel·lades 

amb posterioritat incorreran en una taxa de cancel·lació que serà, depenent del cas: 

Amb 2 setmanes o menys abans de començar el curs: el 100 % de la tarifa del curs 

Entre 2 i 4 setmanes abans de començar el curs : el 50% de la tarifa del curs 

Entre 4 i 8 setmanes abans de començar el curs 25% de la tarifa del curs. 

 

Estem sempre disposats a considerar a un col·lega com un substitut del 

sol·licitant original . La cancel·lació i l'ajornament s'han de fer sempre per 

escrit . 

 

6.2.  MANUALS 

 

Des de la seva creació l’Aula Professional FNB ha iniciat i està duent a terme un revisió 

dels manuals dels cursos existents coincidint amb el procés sol·licitud de noves 

homologacions i revalidació d’homologacions ja existents. 

S’han creat nous manuals com els dels cursos de:  

o Formació Bàsica en Protecció Marítima. 

o Operador Restringit del SMSSM. 

o Operador General del SMSSM. 

o Supervivència i Bots de Rescat No Ràpids. 

o Bots de Rescat Ràpids. 

 

S’han revisat i adaptat als nous continguts que estableix la resolució de juny de 2013 de 

la Direcció General de la Marina Mercant els cursos següents: 

o Formació Bàsica en Seguretat. 
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o Vaixells de Passatge. 

o ECDIS-Cartes Electròniques. 

o Formació Bàsica per Operacions de Càrrega en Petrolers i Quimiquers. 

o Formació Bàsica per Operacions de Càrrega en Vaixells Tanc pel 

Transport de Gas Liquat. 

o Formació Avançada per Operacions de Càrrega en Petrolers. 

o Formació Avançada per Operacions de Càrrega en Vaixells Tanc pel 

Transport de Gas Liquat. 

o Formació Avançada per Operacions de Càrrega en Quimiquers. 

 

6.3. HOMOLOGACIONS I ACREDITACIONS 

 

Durant el 2014 s’ha dut a terme de forma satisfactòria el procés de la nova homologació 

del curs de Formació Bàsica en Protecció Marítima, pel qual la FNB ja està homologada 

segons resolució al BOE de data 12 de Novembre de 2014. 

Els  dies 11 i 18 de desembre de 2014 es va passar la inspecció per renovar 

l’homologació dels cursos següents:  

o Formació Bàsica en Seguretat. 

o Vaixells de Passatge. 

o Supervivència i Bots de Rescat No Ràpids. 

o Bots de Rescat Ràpids 

o Formació Bàsica per Operacions de Càrrega en Petrolers i Quimiquers. 

o Formació Bàsica per Operacions de Càrrega en Vaixells Tanc pel 

Transport de Gas Liquat. 

o Formació Avançada per Operacions de Càrrega en Petrolers. 

o Formació Avançada per Operacions de Càrrega en Vaixells Tanc pel 

Transport de Gas Liquat. 

o Formació Avançada per Operacions de Càrrega en Quimiquers. 

o Radar de Punter Automàtic – ARPA. 

o Operador Restringit del SMSSM. 

o Operador General del SMSSM. 
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Pel que fa a les pràctiques d’arriat de bots dels cursos de Supervivència i Bots de Rescat 

No Ràpids s’ha arribat a un acord de col·laboració amb SASEMAR per tal d’enviar als 

estudiants FNB i de l’Aula Professional a realitzar una visita i realitzar les pràctiques 

corresponents al vaixell Punta Mayor. A canvi, l’Aula Professional ofereix anualment 2 

places gratuïtes per al personal de SASEMAR als seus cursos de formació. 

L’auditoria duta a terme pel The Nautical Institut els dies 4 i 5 de Novembre 2013 va 

decretar que la Facultat de Nàutica de Barcelona no podria impartir més cursos de DP 

a partir del 9 de Desembre 2013.  

El fet que l’Auditoria del NI suposés la retirada de l’homologació com a centre formatiu 

de la Facultat de Nàutica de Barcelona va suposar la cancel·lació dels cursos 

programats pel Desembre de DP BÀSIC I AVANÇAT. 

Als estudiants del curs de DP BÀSIC de desembre se’ls va tramitar el retorn de l’import 

abonat del curs i l’import de la cancel·lació dels vols d’avió. 
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7. AMB QUÈ HO FEM 

7.1. COMUNICACIÓ 

 Web: Actualment existeix una nova versió de la pàgina web de l’Aula 

Professional FNB integrada dins la pàgina web FNB general. 
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Dades de Google Analytics: Visites a la Nova Pàgina Web  des de la seva implementació 

 

 

 

 Facebook 

L’Aula Professional ha fet la seva difusió a la pàgina de facebook de la FNB. 

Dades estadístiques: 

Número de m’agrada: 2060  (31/12/14), amb un increment del +36% vs. a.a. (1515 

octubre’2013) 

Núm. Visites. 6.390 persones 

Abast: les publicacions a Facebook han arribat a 77.940 persones 

Participacions: 12.360 interaccions. 

Publicacions: 25 
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 Twitter: 

L’Aula Professional ha fet la seva difusió al compte de twitter de la FNB. 

Dades estadístiques: 

Seguidors: 1108 Seguidors 

Núm. Publicacions:  1728 tweets (31/12/14) 

 

 LinkedIn 

L’Aula Professional ha fet la seva difusió al compte de LinkedIn de la FNB. 

Contactes: 2254 

Núm. Publicacions: Enviament mensual de l’oferta de cursos.  

 

 Newsletters  

Des del passat més de d’Abril 2014 Aula 

Professional FNB realitza un Newsletter 

mensual recordant els cursos que tindran 

lloc en els propers mesos per tal de 

fomentar-ne la demanda i la matriculació.  

El Newsletter de l’Aula Professional FNB 

s’adreça a antics estudiants, professionals 

del sector, empreses i persones 

interessades que han contactat per 

demanar informació i que han mostrat el 

seu interès en rebre les nostres 

publicacions.  

La nostra base de dades té actualment a 

1677 subscriptors. 
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En el gràfic que es mostra a continuació podem visualitzar com la ratio d’obertura del 

nostre Newsletter està per sobre de la mitjana habitual, fet que demostra l’interès que 

desperta la nostra comunicació sobre l’oferta formativa de l’Aula Professional FNB.  

 

 E-mails rebuts: S’han rebut des del 29/10/2013 fins al 31/12/214 un total de 

7404 mails. Aquests inclouen notificacions de les xarxes socials Facebook i 

LinkedIn que no requereixen de resposta. 

 

 E-mails a estudiants: S’han contestat des del 29/10/2013 fins al 19/12/214 un 

total de 5901 mails. 

 

 Trucades: L’Aula Professional rep una mitjana de 40 trucades setmanals en 

l’horari d’atenció telefònica que és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i dimarts 

de 15:30 a 17:30.  
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7.2.  PRESÈNCIA A CONFERÈNCIES, MEETINGS I 

SALONS NÀUTICS 

 LAC2013 

Es va fer una tirada de 150 tríptics per tal de fer difusió dels nostres cursos en el 

congrés de Lisbon Atlantic Conference 2013 (LAC-2013). Aquest esdeveniment, 

gratuït per a tots els interessats en el sector marítim, que va durar dos dies (4 i 5 

de desembre), va reunir al sector públic, privat i acadèmic entorn del creixement 

blau i la sostenibilitat en els països de l'Atlàntic, i ens va servir per donar a conèixer 

els nostres serveis a empreses i particulars d’altres països europeus, americans i 

africans. 
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 Reunió anual WISTA Espanya 2014 

Es va aprofitar la participació de la Responsable de l’Aula Professional a la reunió 

anual de WISTA Espanya el 30 de maig a Barcelona per presentar i fer difusió dels 

nostres serveis a una agrupació formada per  més de cinquanta dones, en posicions 

de direcció, responsabilitat i presa de decisions a empreses del negoci del transport 

marítim. Women's International Shipping & Trading Association (WISTA) és una 

organització internacional que té l’objectiu de tenir un paper important en l'atracció 

de més dones a la indústria i en el suport a les dones en llocs de direcció. 
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 MT2014 

Vam tenir presència al hall del Museu Marítim amb el roll-up de l’Aula 

Professional FNB i flyers informatius durant la Conferència Maritime Transport 

2014 organitzada pel Departament de Ciència i Enginyeria Nàutica, que va tenir 

lloc els dies . La conferència va reunir un centenar d’acadèmics i estudiants de 

diversos països, principalment europeus.  
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 Saló Nàutic de Barcelona  

 

Durant el Saló Nàutic es va comptar amb la presència a l’estand de la 

Responsable de l’Aula Professional FNB, i l’Auxiliar Administrativa i 2 becaris 

FNB.  

Es va realitzar un tiratge de 2.000 flyers promocionant els cursos de l’Aula 

Professional FNB i es va fer servir com a reclam per atreure públic a l’estand el 

catering de truita de patates de forma gratuïta, com a part de la comunicació 

holística que es va definir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dels 2.000 flyers durant el Saló se’n van repartir 700, la resta es va distribuir als 

halls de l’FNB i l’NT3 i també es va pactar l’enviament de 500 unitats a Stella 

Maris per la seva difusió. 
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Així mateix, per donar a conèixer la presència de l’estand als persones subscrites 

a la nostra base de dades es va fer un enviament per Newsletter recordant les 

dates i la ubicació dins del Saló de l’estand FNB.  
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En finalitzar el Saló Nàutic de Barcelona 2014 s’havien recollit un total de 89 nous 

contactes d’interessats en rebre informació de cursos i formació de la Facultat de 

Nàutica de Barcelona. 

 

7.3. PREMSA 

La Responsable de l’Aula Professional FNB va contestar una entrevista al “Diario de 

Nàutica” sobre la formació al sector nàutic, que va ser publicada el 30 de gener de 

2014 amb el títol “La formación en el sector marítimo, una apuesta de futuro”, a la que 

va aprofitar l’ocasió per presentar l’Aula Professional FNB, la seva oferta formativa i 

l’aposta per una formació de qualitat. El “Diario de Nàutica” té més de 10.000 lectors 

interessats pel món nàutic. 
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7.4. PRESÈNCIA A LA FNB 

 Cartelleria FNB 

L’aula FNB disposa d’una cartellera permanent al hall de l’FNB per tal de poder 

anar enganxant els cartells promocionals del nostres cursos. 
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 Roll-up 

Al hall FNB també s’hi ha instal·lat un Roll Up genèric permanent que s’ha utilitzat 

també per a congressos i fires. 
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7.5. ACORDS I CONVENIS DE COL.LABORACIÓ 

 

Durant l’any d’activitat de l’Aula Professional s’han signat diversos convenis per a dur a 

terme propostes formatives. 

Les entitats amb les que l’Aula Professional FNB ha col·laborat han estat:  

 

 
 
 
Ajuntament de Mataró 

 

 
 
 
 
Centre de Formació 
Bahía del Sur (Algeciras) 

 

 
 
 
Centre de Formació 
Alfer (Pontebedra) 
  

 
 
Escola de Capacitació Nàuticopesquera 
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Empresa DECAL 

 
 

 

Amb SASEMAR s’ha arribat a un acord per tal que els estudiants FNB puguin dur a 

terme pràctiques amb ells i, a canvi, Aula Professional FNB es compromet a oferir 2 

cursos gratuïts i 10% de descompte a tots els cursos pels seus col·laboradors. 
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Finalment comentar que ens hem reunit i hem analitzat propostes de col·laboració per 

dur a terme cursos com el de Yachtmaster amb professionals docents amb la certificació 

corresponent, així com el de Proves Nàutic-esportives amb el Port de Tarragona.  
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8. QUÉ HEM ACONSEGUIT  

8.1. RESULTATS ACADÈMICS 

 Hem aconseguit l’objectiu de posar en marxa l’Aula Professional FNB, oferint una 

formació de qualitat, tant per a estudiants interns de la FNB, com per a persones 

i empreses externes, aprofitant els recursos existents a la FNB, que no generi 

pèrdues i amb capacitat d’autofinançar-se i aconseguir beneficis. 

 S’han expedit 325 certificats de cursos d’especialitat complerts. 

 Qualitat: Els estudiants valoren donen una puntuació d’entre 4 i 5 sobre 5 la 

docència duta a terme a l’Aula Professional FNB. A la UPC una valoració per 

sobre de 3,5 es considerada positivament.  

 Hem guanyat visibilitat i reconeixement. 

 Àrees de millora: Caldria millorar algunes de les prestacions de les aules de l’NT3 

(cadires més ergonòmiques), i millorar els elements utilitzats per dur a terme 

certes pràctiques formatives. 

 S’ha adaptat un nou espai com a aulari a l’NT3. De manera que ara l’NT3 disposa 

de 2 aules de docència a banda de les 2 aules dels simuladors de pont i de 

màquines.  
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8.2. RESULTATS ECONÒMICS 

 

 Resum situació global: L’activitat de l’Aula Professional es va iniciar amb un 

préstec inicial de 28.886,86€ que la FNB va posar al seu abast pel seu 

funcionament, així com amb el préstec de 30.340,80€ per poder contractar el 

personal mínim necessari durant el primer any. Aquesta aportació inicial 

s’amortitzarà en 5 anys naturals, havent-se amortitzat la primera part a l’any 2014. 

En el període contemplat a la present Memòria amb els cursos realitzats s’han 

facturat 133.273,36€, que han cobert els 79.306,49€ de despeses directes dels 

cursos, així como les despeses generals de funcionament, i l’amortització 

corresponent al 2014 del pressupost inicial, deixant un resultat de 23.204,16€, 

que suposa un 12,1% sobre les entrades. Actualment l’Aula Professional té un 

deute pendent d’amortitzar de 47.382,13M€.  

 

 Resum situació al període novembre-desembre 2013: Durant els dos primers 

mesos d’activitat es van facturar 33.166,73€ per unes despeses directes dels 

cursos de 22.539,84€ (entre les quals cal mencionar les despeses per haver de 

cancel·lar un curs de posicionament dinàmic per circumstàncies alienes a la nova 

gestió de l'Aula Professional FNB). En aquest període es va haver de cobrir el 

cost de l’Auditoria dels cursos de Posicionament Dinàmic (7.166,26€), fet que va 

perjudicar els resultats, quedant un resultat de 2.960,89 €, el que representa un 

4,7% sobre el total ingressos. 

 

 Resum situació al 2014: aquest primer any natural es van facturar 100.106,64€, 

que han cobert els 56.766,65€ de despeses directes dels cursos, els sous del 

personal contractat, així com la resta de despeses generals de funcionament, i 

l’amortització anual corresponent del préstec per iniciar l’activitat i contractar el 

personal, deixant un benefici final de 20.243,27€, el que representa un 15,7% 

sobre el total ingressos. 
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Saldo inicial Aula Professional FNB a data 28 d’Octubre de 2013  

CODI PROJECTE NOM PROJECTE SALDO PROJECTE 

U-00663 Aula Professional 3.257,50 € 

U-00706 Cursos DP 20.637,55 € 

U-00721 Cursos ECDIS 4.991,81 € 

  28.886,86 € 

 

Quadre resum resultats econòmics Global Novembre 2013 – Desembre 2014 

 

CURSOS INTERNS   INGRESSOS DESPESES BENEFICI FNB PER EDICIÓ 

    14.791,93 € -9.278,86 € 5.513,07 € 

CURSOS EXTERNS   INGRESSOS DESPESES BENEFICI FNB PER EDICIÓ 

    118.481,44 € -70.027,63 € 48.453,81 € 

 TOTAL CURSOS   133.273,36 € -79.306,49 € 53.966,87 € 

DESPESES GENERALS   INGRESSOS DESPESES   

    0,00 € -78.144,84 €   

AMORTITZACIÓ SALDOS  INGRESSOS DESPESES   

PRÈSTEC INICI ACTIVITAT Anual 28.886,86 €     

PRÈSTEC SOUS INCI ACTIVITAT Anual 30.340,80 €     

AMORTITZACIÓ A 5 ANYS_ANY 1 
- 2014 

Anual 0,00 € -5.777,37 €   

AMORT. SOUS INICI ACT. A 5 
ANYS ANY 1  

Anual 0,00 € -6.068,16 €   

  INGRESSOS DESPESES BENEFICI 

TOTAL   192.501,02 € -169.296,86 € 23.204,16 € 
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Detall resultats econòmics Novembre – Desembre 2013 

    

CONCEPTE INGRESSOS  DESPESES TOTAL 

TOTAL 33.166,73 € -22.539,84 € 10.626,89 € 

DESPESES GENERALS INGRESSOS  DESPESES TOTAL 

PRÈSTEC SOUS INCI ACTIVITAT 30.340,80 € 0,00 € 24.669,28 € 

DESPESES TELÈFON I MATERIAL OFICINA 0,00 € -499,74 € -499,74 € 

AUDITORIA THE NAUTICAL INSTITUT 0,00 € -7.166,26 € -7.166,26 € 

SOU RESPONSABLE AULA PROFESSIONAL 0,00 € -737,66 € -737,66 € 

SOU AUXILIAR AULA PROFESSSIONAL NOV’13-OCT’14 0,00 € -29.603,14 € -29.603,14 € 

 63.507,53€ -60.524,88 € 2.960,89 € 
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Detall resultats econòmics Gener – Desembre 2014 

   

CURSOS INTERNS   INGRESSOS DESPESES 
BENEFICI FNB PER 
EDICIÓ 

    14.791,93 € -9.278,86 € 5.513,07 € 

CURSOS EXTERNS   INGRESSOS DESPESES 
BENEFICI FNB PER 
EDICIÓ 

    85.314,71 € -47.487,79 € 37.826,92 € 

TOTAL CURSOS   
100.106,64 € -56.766,65 € 42.707,20 € 

DESPESES GENERALS   INGRESSOS DESPESES   

TELÈFON Anual 0,00 € -1.055,93 €   

MANTENIMENT OFICINA Anual 0,00 € -337,59 €   

MATERIAL CURSOS Anual 0,00 € -495,91 €   

COMUNICACIÓ  Anual 0,00 € -1.118,65 €   

RENOVACIÓ HOMOLOGACIONS Anual 0,00 € -148,12 €   

SOU AUXILIAR AULA FNB NOV'14-OCT'2015   0,00 € -32.574,00 € (*) 

SOU RESP. AULA FNB 2014 Anual 0,00 € -4.407,84 €   

    0,00 € -40.138,04 €   

AMORTITZACIÓ SALDOS AULA PROFESSIONAL FINS 
2013 INGRESSOS DESPESES   

PRÈSTEC INICI ACTIVITAT Anual 28.886,86 €     

AMORTITZACIÓ A 5 ANYS_ANY 1 - 2014 Anual 0,00 € -5.777,37 €   

AMORTIZACIÓ SOUS INICI ACTIVIAT A 5 ANYS 
ANY 1 - 2014 Anual 0,00 € -6.068,16 €   

  INGRESSOS DESPESES BENEFICI 

TOTAL   128.993,50 € -108.750,22 € 20.243,27 € 

     
(*) Per motius de funcionament del Servei de Personal, els sous es reserven pel temps total del contracte, el 
contracte estarà vigent fins al 28/10/2015, tot i que la sortida de capital s'ha hagut de fer el 2014 
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El funcionament de l’Aula Professional FNB ha suposat uns ingressos de 

28.776,43€ per a l’UPC durant l’any 2014 en concepte d’Overhead d’una banda, i lloguers 

per una altra banda, que si no s’haguessin fet per part de l’Aula Professional FNB, l’UPC 

no hauria obtingut aquesta rendibilitat per falta de demanda externa per llogar aquests 

serveis, i per tant ha suposat un aprofitament considerable per part de l’Aula 

Professional FNB dels recursos que té al seu abat. 

 

CONCEPTE IMPORT 

Overhead UPC 20.437,43€ 

Lloguer Aules FNB 5.239€ 

Lloguer Simuladors FNB 3.100€ 

TOTAL 28.776,43€ 

 

 

CONSIDERACIONS 

 

 Els preus dels cursos es van revisar amb l’objectiu d’oferir preus el més 

competitius possible fent un estudi de mercat i de la competència, tenint en 

compte l’objectiu de generar beneficis i les nostres limitacions pels cànons als 

que estem sotmesos.  

 Tenint en compte la dificultat per aconseguir estudiants a un mercat amb una 

dimensió tan reduïda, pensem que si baixem els preus, l’augment d’estudiants 

no compensaria la disminució de la facturació per estudiant, i per tant hem optat 

per donar continuïtat al 2015, en general, els preus que vam establir pel 2014. 

 L’Overhead va pujar del 16,7% al 17,7% durant l’any 2014. Si no hagués pujat 

hauríem generat 598,15€ més de benefici net. 

 Hem baixat costos en general: per una banda s’han suprimit els esmorzars i 

dinars que s’oferien, tant als estudiants com als professors, dins d’alguns cursos 

amb el preu del curs, i per una altra s’ha baixat el cost de la docència, que s’han 

situat entre 20€/h i 40€/h (vs. 35€/h i 60€/h a.a.). En relació a la compra de 

materials i contractació de serveis, s’ha estipulat la política de buscar com a 
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mínim tres proveïdors, comparar preus i serveis, negociar-los i triar els més 

competitius. També s’ha fet una recerca extensiva de preus més competitius en 

les pràctiques de nàutica d’esbarjo. 

 No hem tingut pèrdues a cap curs. Hem respectat número mínim d’estudiants, i 

en casos concrets de cursos en que no s’ha arribat al número mínim d’estudiants, 

però que interessava impartir-los a nivell estratègic, hem acordat baixar encara 

més el cost de la docència per poder impartir-los sense pèrdues. 

 Hem cobert tots els costos, així com l’amortització corresponent al primer any del 

préstec per iniciar l’activitat. 

 Encara que en aquest primer any no hem arribat al 20% que es va demanar al 

document de creació de l’Aula Professional, hem obtingut uns beneficis de 

13,5 % al 2014. L’experiència ha demostrat que donada la guerra de preus del 

mercat i les nostres despeses, l’objectiu d’un 20% de benefici net a curt termini 

ha estat inviable (si pugem preus, perdem estudiants). 

 Hem actualitzat materials: Es va fer la compra de 12 cascs de seguretat pel curs 

de Bots de Rescat Ràpids.  

 l’Aula Professional FNB ha aportat econòmicament a l’UPC 28,8M€ durant l’any 

2014. 

 

 

 



 

 

 

 

1 
 

 

 

 

 

 

Creació de l’ Aula Professional de l’FNB 

 

 

 

 

 

Equip de direcció de l’FNB 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 
 

 

SUMARI 

 Pàg. 

1. OBJECTIUS 

2. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS  

2.1 Missió 

2.2 Visió 

2.3 Valors 

3 

4 

4 

4 

5 

3. FORMACIÓ CONTINUA ESPECIALITZADA: CREACIÓ DE 

L’AULA PROFESSIONAL DE L’FNB 

5 

4. FUNCIONS DE L’AULA PROFESSIONAL DE L’FNB 6 

5.  ORGANITZACIÓ DE L’AULA PROFESSIONAL DE L’FNB 

    5.1 Responsabilitats 

       5.1.1 La Comissió Permanent de l’FNB  

       5.1.2. L’equip directiu de l’FNB  

       5.1.3. Responsable de l’Aula Professional de l’FNB 

       5.1.4. Personal d’administració i serveis 

       5.1.5. Proposta d’organigrama   

 

7 

 

7 

7 

8 

8 

8 

6. PLA DE FINANÇAMENT  

    6.1. Valoració de costos 

9 

9 

7. Avaluació  10 

ANNEX 1: HOMOLOGACIONS DE LA DGMM PER CERTIFICATS 

D’ESPECAILITAT MARÍTIMA 

ANNEX 2: RECURSOS 

11 
 
 
13 

 



 

 

 

 

3 
 

 

1. OBJECTIUS 

L’FNB amb la seva capacitat formativa dintre del sector Marítim - Nàutic, té un 

potencial d’ alternatives de finançament que li permeten reforçar el seu model 

actual de finançament públic.  

L’FNB compta amb una situació privilegiada i amb un patrimoni intangible que li 

fa estar en situació d’obtenir uns recursos addicionals, com és el fet d’estar 

homologada por la Dirección General de la Marina Mercante per impartir cursos 

d’especialitat en l’àmbit marítim. 

En base a aquests fets i els recursos de l’FNB, s’hauria de plantejar vehicular 

aquest amb les següents objectius:   

- Obtenir recursos econòmics addicionals per a l’FNB 

- Consolidar una oferta de qualitat de forma oficial i estable  

- Crear una marca que aporti prestigi a l’ FNB, i per extensió a la UPC. 

- Ser un referent per a la formació continua de qualitat a empreses i 

professionals del sector 

El mitjà per aconseguir crear una marca que aporti aquest prestigi a la Facultat i 

que aglutini l’oferta formativa que pugui oferir seria la creació de l’Aula 

Professional de l’FNB. Aquesta implementació s’ha de fer des d’una perspectiva 

rendible econòmicament, el que suposa un canvi cultural a l’hora d’oferir les 

prestacions, basades en les noves tecnologies i en la responsabilitat social i 

ètica. Tot mantenint i millorant els estàndards de qualitat avalats per les 

certificació de qualitat ISO 9001:2008 i per la implementació del programa de 

qualitat AUDIT, que actualment té l’FNB. 
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2.  MISSIÓ, VISIÓ I VALORS  

 

Missió  

L’Aula Professional de l’FNB és el servei encarregat de l'organització, 

coordinació, supervisió, promoció i execució dels cursos pels quals està 

homologada i formació a mida, tant per externs com per l’estudiantat intern de 

l’FNB. S’encarregarà dels processos administratius, tècnics i de gestió 

corresponents, mitjançant personal adscrit o provisional amb el suport d'altres 

unitats de l’FNB d’acord amb les normatives, així com exercir les funcions que 

s'expressen a continuació.  

 

Les principals línies de treball són:  

 Definició de la política d’imatge dels cursos i d’accions per a la 

visualització de l’àmbit, tant a nivell extern com intern.  

 Definició de l’oferta formativa i establiment dels preus. 

 Definició de la política de seguiment del progrés i valoració dels cursos.  

 Definició dels criteris de qualitat de referència de l’àmbit a nivell intern. 

 Definició de possibles propostes de racionalització de l’oferta. 

 Ampliació i millora constant de l’oferta formativa (externa i interna) i de la 

seva qualitat. 

 Les que l’equip de direcció o la pròpia  Comissió Permanent de l’FNB li 

assigni.  

 

Visió  

L’Aula Professional de l’FNB  té com a visió:  

• Ser un referent en: 

- la qualitat dels cursos d’especialitat i formació a mida impartida. 

- com a model organitzatiu acadèmic i administratiu al voltant de 

l’especialització professional. 

- el foment i la cooperació en l’àmbit nacional i internacional.  
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• Esdevenir una Unitat que ajudi a consolidar l’FNB com una Facultat 

capdavantera, de referència en la especialització professional i d’adaptació als 

canvis de l’àmbit marítim nàutic.  

• Ser un servei que s’ autofinanciï i aporti ingressos addicionals a l’FNB. 

 

Valors  

Els principis i valors que han d’inspirar les actuacions de l’Aula professional de 

l’FNB i del seu personal s'alineen amb els què apareixen reflectits als Estatuts i 

al Codi ètic i de bones pràctiques del personal al servei de la Universitat 

Politècnica de Catalunya i del seu estudiantat:   

 

• El compromís social: honestedat, integritat i transparència. 

• El compromís institucional: corresponsabilitat, esperit crític i cooperació. 

• L’orientació al servei: respecte a les persones, imparcialitat, equitat, eficàcia  

• El desenvolupament de les persones: igualtat i tolerància. 

• L’eficiència en l’ús dels recursos: austeritat, eficiència i sostenibilitat. 

• La internacionalització. 

 

3. FORMACIÓ CONTINUA ESPECIALITZADA: CREACIÓ DE L’AULA 

PROFESSIONAL DE L’FNB. 

 
L’FNB vol ordenar la Formació continua externa a través de la creació de l’Aula 

professional de l’FNB. S’entén per curs a externs els que estan organitzats des 

de l’FNB dirigits a persones externes a l’FNB o bé l’estudiantat que vol obtenir els 

certificats d’especialitat sense tenir en compte les assignatures superades. 

Aquesta Aula Professional agrupa tota la formació continua adreçada a 

empreses i professionals, per la qual l’ FNB està homologada o té capacitat per 

impartir, veure certificats d’especialitat que l’FNB pot impartir a l’annex 
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 1. Les seves activitats es centren en l’organització acadèmica, administrativa i 

econòmica i la promoció dels cursos així com el disseny d’oferta formativa a mida 

en el format adequat i amb un enfocament empresarial per obtenir recursos 

addicionals. 

La persona  responsable de l’Aula Professional, d’acord les normatives internes i 

marc de referència, elabora una proposta d’oferta de cursos (programació dels 

cursos) per a cada quadrimestre (Tardor / Primavera) i estableix els requisits i 

condicions de cada un. Aquesta oferta  és aprovada per la Comissió Permanent 

a proposta de l’equip directiu de l’FNB. La persona responsable de l’Aula 

Professional comptarà amb el suport de personal contractat per la UPC. La 

contractació del personal de suport a la gestió de l’Aula haurà de ser 

autofinançada per la mateixa activitat. 

 

El/la responsable de l’Aula Professional  també ho serà de gestionar els cursos 

d’especialitat adreçats a l’estudiantat de l’FNB, amb el suport del servei 

acadèmic i econòmic de l’FNB. L’oferta dels cursos adreçada a l’estudiantat 

intern serà limitada a aquells necessaris per a que pugui embarcar-se 

immediatament en finalitzar la titulació acadèmica. La persona responsable de 

l’Aula Professional, d’acord les normatives internes, elabora una proposta 

d’oferta de cursos (programació dels cursos) per a cada quadrimestre (Tardor / 

Primavera) i estableix els requisits i condicions de cada un. Aquesta oferta també 

és aprovada per la Comissió Permanent a proposta de l’equip directiu de l’FNB. 

 
4 . FUNCIONS DE L’AULA PROFESSIONAL DE L’FNB 

 

Les funcions de l’Aula Professional de l’FNB  són:  

 

- Dins del seu àmbit de competència, organitzar el cursos d’especialitat,  d’ 

esbarjo i a mida de l’FNB i altres activitats complementàries formatives 

adreçades a aquest sector. 

- Elaborar una proposta d’oferta de cursos (programació dels cursos) per a 

cada quadrimestre per externs i l’estudiantat de l’FNB. 
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- Anualment realitzar un informe adreçat a la Comissió Permanent de l’FNB 

sobre l’evolució dels cursos i resultats econòmics per incorporar a l’ informe 

anual de tancament econòmic del pressupost de funcionament de l’FNB. 

- Vetllar per a la qualitat dels programes dels cursos i la seva impartició. 

- Garantir que els programes s’adeqüin a la demanda externa. 

- Realitzar propostes per a la seva millora i obertura a nous mercats. 

- Assegurar una massa crítica de personal docent suficient per garantir la seva 

qualitat.  

- Fomentar la cooperació Universitat-Empresa a nivell nacional i internacional.  

- Qualsevol altre funció que li sigui encarregada per la Comissió Permanent. 

 

Correspon a l’Aula Professional de l’FNB, dins l’àmbit de la gestió:  

 

- Elaborar el seu pla estratègic en el marc de la planificació estratègica de 

l’FNB.  

- Mantenir i ampliar les homologacions dels cursos y la documentació que se’n 

derivi. 

- Realitzar la memòria anual de la seva activitat i resultats, per a la seva 

aprovació per la Comissió Permanent de l’FNB, a proposta de l’equip directiu.  

 

5.  ORGANITZACIÓ DE L’AULA PROFESSIONAL DE L’FNB 

 

5.1 Responsabilitats 

 

5.1.1 La Comissió Permanent de l’ FNB  

-Aprova la creació i supressió de l’Aula Professional  de l’FNB.  

-Aprova l’informe anual de funcionament de l’Aula , a proposta de l’equip directiu.   

-Aprova l’oferta formativa, a proposta de l’equip directiu. 

 

5.1.2. L’equip directiu de l’FNB  

L’equip directiu actua com a Comitè de Direcció de l’Aula Professional de l’FNB i 

supervisa l’oferta formativa i els informes de tancament. 
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5.1.3. Responsable de l’Aula Professional de l’FNB  

El/la responsable de l’Aula Professional ostenta la representació de l'Aula, 

exerceix les funcions de la gestió ordinària i és el/la responsable acadèmic. 

Adequa l’oferta formativa a les necessitats del mercat. És elegit o elegida entre el 

personal docent i investigador de la Universitat, per la Comissió Permanent de 

l’FNB, a proposta de l’equip de direcció de l’FNB. El seu nomenament tindrà 

caràcter bianual i resta en funcions fins el nomenament d’un nou Degà.  

 

El/la responsable de l’Aula Professional rebrà una remuneració econòmica 

equivalent al càrrec de vicedegà per realitzar aquesta tasca. Els recursos 

econòmics s’especifiquen a l’annex 2. 

 

5.1.4. Personal d’administració i serveis  

El personal contractat d’administració i serveis de l’Aula Professional de l’FNB hi 

dóna el suport per al desenvolupament de les activitats del seu àmbit. 

 

 

5.1.5. Proposta d’organigrama 
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6. PLA DE FINANÇAMENT  

 

L’Aula professional de l’FNB no requerirà de finançament addicional atès que el 

seu objectiu és no només ser autosuficient en el seu funcionament sinó obtenir 

recursos addicionals que reverteixin en l’FNB. La seva continuïtat està vinculada 

a l’obtenció de beneficis. Inicialment i en funció de les seves possibilitats, l’FNB 

posarà els mitjans necessaris per poder iniciar les activitats. 

 

6.1. Valoració de costos 

Per a fixar la matrícula de cada curs, es farà un estudi de costos en funció dels 

requeriments del curs. De forma general per a tots els cursos, es tindran en 

compte com a mínim les següents variables: 

- Percentatge fix de benefici mínim que ha de deixar cada curs. Com a 

norma general aquest no podrà ser inferior al 20% del total de les 

matrícules individuals. 

- Overheads, els que corresponguin en cada moment  

- Lloguer d’aules (amb preferència per llogar les de la mateixa FNB) 

- Lloguer de simuladors i equips informàtics (amb preferència per llogar els 

de la mateixa FNB) 

- Assegurances 

- Descomptes a aplicar per grups o afiliacions. Aquest no podrà ser superior 

al 10% de la matrícula individual, i segons cada tipologia de curs. 

- Beques, si n’hi ha 

- Professorat (els imports nets oscil·laran entre els 25 i els 50 euros/hora, en 

funció dels requisits exigits per cada tipus de curs, el preu de mercat 

extern i els requeriments que necessiti complir el professorat) 

- Quota patronal, la que correspongui en cada moment 

- Mínim de persones matriculades per impartir el curs 
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- Màxim de persones admeses en cada curs, per oferir-lo amb qualitat i 

segons les exigències de les homologacions vigents. 

- Amortització del material fungible i equipaments/infraestructures 

necessaris 

- Despesa telefònica 

- Gestió administrativa i de coordinació 

- Altres necessitats específiques de cada curs 

 

7. Avaluació  

A la finalització de cada curs es passarà una enquesta als estudiants per veure la 

seva valoració del curs en quant a contingut, organització, instal·lacions, etc.  

L’anàlisi dels resultats de les enquestes el farà per a cada quadrimestre el/la 

responsable de l’Aula professional de l’FNB i el trametrà al  Vicedegà de Qualitat 

i Planificació estratègica pel seu coneixement i aquest informarà a l’equip directiu 

de l’FNB. 

 

Amb aquest seguiment es volen corregir possibles incidències, millorar la qualitat 

dels cursos i corregir els aspectes que siguin necessaris.  

 

El/La Responsable de l’Aula també farà un seguiment quadrimestral dels 

aspectes econòmics dels cursos, fent un detall dels ingressos, despeses i 

beneficis per l’FNB. Aquest informe de seguiment econòmic es valorarà 

conjuntament amb l’equip de direcció de l’FNB. 

  

Durant el seguiment quadrimestral es proposaran, si s’escau, modificacions  i 

millores d’aquest procediment. Es realitzarà un informe anual que serà sotmès a 

la consideració de l’equip directiu i a l’aprovació de la Comissió Permanent de la 

Facultat.  
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ANNEX 1: HOMOLOGACIONS DE LA DGMM PER CERTIFICATS 

D’ESPECAILITAT MARÍTIMA I ALTRES CURSOS 

L’FNB té l’ homologació per l’expedició de certificats d’’especialitat marítima 

detallats a continuació:  

Resolución de 29 de octubre de 2012, de la Dirección General de la Marina 

Mercante, por la que se prorroga la homologación de la Facultad de Náutica de 

Barcelona (Universidad Politécnica de Cataluña) para impartir cursos. 

 Formació Bàsica 

 Avançat en Lluita  Contra Incendis  

 Familiarització en vaixells Tanc  

 Vaixells Petroliers 

 Vaixells Químiquers  

 Vaixells Gasers  

 Bàsic de Passatge 

 Vaixells de càrrega rodada (Ro-Ro) de Passatge i vaixells de passatge 

distints a vaixells Ro-Ro 

 Embarcacions De Supervivència i Bots de Rescat (No Ràpids) 

 Bots de Rescat Ràpids 

 Radar de Punteig Automàtic (ARPA) 

 Operador General del Sistema Mundial de Socorro i Seguretat Marítima 

(SMSSM)  

 Operador Restringit del Sistema Mundial de Socorro i Seguretat Marítima 

(SMSSM) 
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Resolución de 17 de marzo de 2010, de la Dirección General de la Marina 

Mercante, por la que se homologa a la Facultad de Náutica de Barcelona para 

impartir cursos. 

EDCIS (Operational Use of Electronic Chart Display and Information Systems) 

 

Resolución de 17 de junio de 2010, de la Dirección General de la Marina 

Mercante, por la que se homologa la Facultad de Náutica de Barcelona de la 

Universidad Politécnica de Cataluña para impartir cursos. 

Mariner de pont 

 

Resolución de 15 de febrero de 2012, de la Dirección General de la Marina 

Mercante, por la que se homologa la Facultad de Náutica de Barcelona 

(Universidad Politécnica de Cataluña) para impartir cursos. 

Oficial de protecció del vaixell (OPB) 

 

Oficial de la Companyia per a la Protecció Marítima (OCPM) 

 

Cursos de Posicionament Dinàmic. 

 

Cursos de Nàutica d’Esbarjo. 

 

Cursos a mida i altres activitats formatives. 
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ANNEX 2: RECURSOS DE L’AULA PROFESSIONAL 

Recursos de personal 

 

Valoració Recursos humans 

Responsable Acadèmic de l’Aula Prof. 3500€ bruts anuals 

Tècnic de gestió nivel 3 34000€ bruts anuals 

TOTAL 37500 € bruts anuals 

 

El nomenament de Responsable del Aula tindrà una durada de dos anys. 

 

Espais, material i equipament 

Amb el propòsit d’optimitzar els recursos dels què disposa l’FNB, l’Aula 

professional disposarà dels espais assignats de l’FNB a l’NT3 i, quan sigui 

necessari i compatible amb les activitats oficials, els de l’NT1. 

 

Inicialment l’FNB podrà posar a disposició de l’Aula professional el mobiliari i 

l’equipament inventariat adient per portar a terme les seves funcions actuals i 

potencials. També podrà utilitzar els simuladors de posicionament dinàmic i 

simulador de màquines, fen compatible l’ús del mateixos amb la formació oficial 

regla i amb preferència d’aquesta.  

 

Vestits d’aigua 3000€ 

Armilles salvavides 1200€ 

Balses 1416€ 

Embarcacions 27000€ 

Simulador de Posicionament dinàmic 162000€ 

Ampliació simulador posicionament dinàmic 59000€ 

Simulador de màquines 107360€ 

Homologacions dels cursos  1700€ 

TOTAL 362676 

 

  


	leiva_felicidad_QG- Memoria Creacio Aulaprofesional FNB
	Leiva_felicidad_QG_ Memoria funcionament 2014 Aula Professional FNB
	Leiva_felicidad_QG- CreacioAula_profesional_R5-aprovada Comissio permanent 27-9-13

