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Resum: 

El present Treball Final de Máster se centra en el disseny i la creació d’una proposta d’assignatura 
optativa al segon cicle d’educació secundària anomenada “Principis bàsics del món marítim a l’ESO”. 
L’objectiu principal d’aquesta assignatura és el de cobrir la desinformació sobre el sector marítim en 
aquesta franja d’edat.  

Per tal d’assolir aquest propòsit s’ha dividit el projecte en dues parts. En primer lloc s’analitzarà el 
marc i el context, l’estructura educativa d’ESO i les lleis que la regeixen, també, els objectius i les 
metodologies de treball que regulen l’educació al llarg del segon cicle d’ESO on el projecte s’aplicarà 
al 4t curs. 

En un segon lloc, es proposaran els possibles temes i unitats didàctiques de l’assignatura optativa, 
definint el material d’estudi, els continguts i les competències que s’avaluaran al llarg de cada un dels 
temes juntament amb els mètodes d’avaluació.  

Per un estudi el més proper a la realitat, s’ha realitzat una recerca prèvia on s’ha posat de manifest  
aquesta mancança de coneixement. 

Els mètodes realitzats en aquest estudi han estat prèviament consultats amb professionals del camp 
de la docència. Al llarg del treball, s’ha pogut treballar conjuntament amb aquests professionals per 
a la realització d’aquesta assignatura optativa, complint així, amb la legislació sobre l’educació vigent 
i el temari corresponent al nivell d’aprenentatge del segon cicle d’educació secundària. 
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Abstract: 

This Master Thesis focuses on the design and develope of proposal of an optional subject in the second 

cycle of secondary education called "Basic principles of the maritime world in ESO". The main objective 

of this thesis is cover the misinformation about the sector at this age range.  

In order to achieve this purpose, the project has been divided into two parts. First of all, the framework 

and context, the educational structure of ESO and the related regulations will be analyzed as well as 

the objectives and work methodologies that regulate education throughout the second cycle of ESO 

where the project will be applied to the 4th year. 

Secondly, the possible topics and didactic units will be studied, going through the study material, the 

contents and competences that will be evaluated throughout each one of the subjects together with 

the evaluation methods. 

The methods carried out in this study have been previously consulted with professionals in the field of 

teaching with whom it has been possible to work together for the realization of this optional subject, 

thus complying with the legislation on current education and the syllabus.  
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Actualment el món educatiu del mar i de la nàutica professional queda reservat als estudiants de 
cicles formatius (de grau mitjà i superior) i als d’estudis universitaris, i la resta de formacions pel 
coneixement del sector marítim i de les titulacions nàutiques únicament queden regulades pels 
centres autoritzats com per exemple Clubs nàutics i Centres de vela.  
 
Així doncs, s’ha trobat la necessitat de cobrir el buit de coneixement previ sobre el mar dins les etapes 
de l’educació predecessores i buscar una opció de formació per introduir la nàutica i el sector marítim 
al sistema educatiu. D’aquesta manera, es podria complementar i enllaçar la formació actual i aplicar 
una etapa d’ensenyament prèvia a mode d’introducció que serveixi a tots als alumnes que cursin 
l’assignatura.  
 
A continuació es farà una breu descripció del recorregut que cursa l’alumnat  per arribar-se a trobar 
amb aquests estudis i el disseny i creació d’una assignatura per implementar-la al curs escolar i franja 
d’edat viable, oferint tant l’opció posterior a treballar en un món laboral marítim com d’enllaçar-ho 
amb els estudis posteriors actuals, donant documentació per ajudar en el procés d’orientació i 
cobrint una existent manca d’informació.  
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2. OBJECTIUS DEL TREBALL  
 

L’objectiu principal d‘aquest treball de màster és dissenyar una assignatura optativa dirigida als 
alumnes del 2n cicle d’ESO que els permeti introduir-se en el coneixement dels principis bàsics del 
món marítim, donant eines i activitats d’aprenentatge tot adquirint les competències bàsiques. 
Aquesta assignatura optativa permetrà tenir un ventall més ampli per la posterior tria d’estudis 
superiors i/o de formació al llarg de la vida. 
 
 
Els objectius específics del treball són:  
 

- Anàlisi del currículum i de les competències de l’educació secundària.  
- Introduir i apropar a l’alumnat al coneixement de la nàutica i al sector marítim en general. 

- Fer atractiva la necessitat de formació marítima a l’alumnat d’educació secundària 
obligatòria.  

- Fomentar un interès previ dels alumnes que no estan directament familiaritzats amb el 

sector marítim ni la nàutica. 

- Proposta d’activitats lúdiques i d’aprenentatge relacionades amb l’àmbit marítim, utilitzant 
el llenguatge i vocabulari adequat i específic dins del sector marítim i de la nàutica. Així com 
de les unitats de mesura adequades per poder entendre els conceptes relacionats amb la 
navegació. 

- Elaboració del material teòric de formació pels docents per adaptar-hi posteriorment 
activitats.  

- Desmentir temes relacionat amb el gènere a l’hora de treballar al mar. Ensenyar que el sector 

marítim és un sector masculinitzat però que també és una opció com a sortida professional 

per a les noies. Donar referents marítims femenins. Treure, poc a poc, els estereotips de 

gènere en el món marítim. 

- Possibilitar al personal docent la seva implementació al centre educatiu. 

 
 
 
 

2.1. Justificació de l’interès del tema  
 
Tenint en compte que una de les demandes actuals al sistema educatiu és reduir les altes taxes 

d’abandonament i fracàs escolar amb la gran reforma pendent de l’educació secundària obligatòria i 

tenint en compte que la reforma ha de donar més protagonisme a l’alumnat i ha d’adaptar-se a la 

realitat social i les necessitats dels joves adolescents, es planteja l’elaboració de les bases de 

l’assignatura optativa de “Principis bàsics del món marítim a l’ESO” per a cobrir la mancança de 

coneixement en aquest àmbit. D’aquesta manera, es pretén despertar l’interès dels alumnes que 

cursin aquesta matèria cap al sector nàutic i marítim. 

Durant el segon cicle de secundària obligatòria s’enfoca als alumnes cap al seu futur professional, ja 

sigui per continuar els seus estudis postobligatoris o per iniciar-se en el món laboral. És per això que 

s’ha considerat la possibilitat  d’introduir el món marítim, sector desconegut per la majoria d’alumnes 

de secundària a 4t d’ESO. L’objectiu és donar a conèixer la futura opció formativa dins del món 

formatiu-laboral actual, ja sigui amb estudis postobligatoris (CFG) o universitaris i disposar d’un 
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ventall més ampli de sortides i possibilitats laborals, ja que és en aquest moment on es fa l’orientació 

per encaminar els possibles estudis posteriors. 

Així doncs, l’assignatura de 4t d’ESO s’introduirà com a proposta de matèria optativa per tal de que 

l’alumnat pugui decidir amb més criteri cap on enfocar el seu futur i sigui fàcilment adaptable per a 

tots els centres que ho desitgin.  
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3. MARC I CONTEXT 
 

La normativa d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, Decret 143/2007 

[1], estableix que el desenvolupament del currículum correspon als centres docents i el defineix com 

el conjunt de competències bàsiques, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris 

d’avaluació. El coneixement del sistema educatiu d’Espanya, amb el desplegament que es fa als 

centres amb el seu currículum ens porta a poder dissenyar aquelles optatives que puguin ser més 

adequades a les necessitats que puguin esdevenir de l’entorn social, cultural i sociolingüístic on 

estiguin ubicats els centres, tenint en compte les possibilitats que aquest entorn pot oferir per al 

coneixement i desenvolupament de la matèria exposada. 

El decret dona autonomia als centres per elaborar el seu projecte educatiu, en el qual, a més dels 

valors, objectius i prioritats d’actuació, també s’especificaran els principis bàsics per al 

desenvolupament curricular i el tractament transversal en les diverses matèries dels objectius de 

l’educació per la ciutadania i els drets humans. Tot això tenint  en compte les característiques de 

l’entorn social, cultural i sociolingüístic del centre i establirà els principis per a l’atenció a la diversitat 

de l’alumnat i l’acció de tutories, així com l’elaboració del pla de convivència, la programació i/o el 

projecte lingüístic del centre.  

Després de realitzar una recerca dins de l’àrea, no s’ha trobat constància de que existeixi cap oferta 

d’assignatures optatives d’aquest àmbit en el nostre país, justificant així, la proposta de redacció 

d’una matèria optativa de 4t d’ESO per poder oferir als centres d’ESO, especialment per aquells que 

estiguin ubicats a zones costaneres, que és on es podrien aprofitar els medis dels que disposen els 

municipis ubicats a la nostra costa i que més interès poden tenir en aquest tipus de formació. 

 

3.1 Sistema educatiu 

A mesura que la societat va evolucionant, la llei d’educació que regeix també va avançant i canviant 

per adaptar-se a les necessitats actuals i al que els estudiants requereixen.  

 

3.1.1 Normativa i principis 

En poc més d’una dècada, hem vist passar dues lleis d'educació. La llei d'educació actual és la Llei 

Celaá , mentre que la LOMCE (Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa)[2] és la seva 

llei predecessora. La seva aplicació es va fer latent des del curs escolar 2014 fins al curs 2017.  

La finalitat d'aquesta llei era canviar per complet les competències del sistema educatiu del nostre 

país, incloent la taxa d'abandonament escolar primerenc i de fracàs escolar. 

Finalment la LOMCE no va tenir aplicació definitiva tot i estar aprovada degut al rebuig que va tenir 

de múltiples comunitats autònomes, quan el 2016 finalment es va aprovar la seva paralització al 

Congrés amb majoria absoluta del partits polítics que no en van estar a favor. D'altra banda a principis 

d'aquell mateix any, el president del Govern, Mariano Rajoy, va aprovar el projecte de Llei educativa 

que derogaria per complet la LOMCE. Per tant, la prova de secundaria va quedar com una avaluació 
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i la realitzada per accedir a la Universitat com una Selectivitat una mica més complexa que l'anterior. 

Va ser el primer revés d'una llei que va néixer en solitari i amb una gran contestació social. 

A Catalunya l’educació bàsica queda regulada principalment per la LEC.  

La LEC, com diuen les seves sigles, la Llei d’Educació Catalana ¡Error! No se encuentra el origen de 

a referencia. (llei 12/2009) del 12 de juliol de 2009, té com a premisses: 

“L'educació és un dret de totes les persones, reconegut en el nostre ordenament jurídic i en 

l'ordenament internacional. L'exercici d'aquest dret s'ha de garantir al llarg de tota la vida i atenent 

totes les facetes del desenvolupament personal i professional” (Formació al llarg de la vida, Decret 

150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu 

inclusiu). 

“Alhora, l'educació és una realitat fonamental de tota comunitat nacional, ja que esdevé el factor 

principal en la generació de capital humà, contribueix al creixement del capital social i és un element 

de cohesió social i cultural per mitjà de la igualtat d'oportunitats. 

L'educació és, doncs, la porta obligada a la realització personal i al progrés col·lectiu; és la palanca 

que fa possible la superació dels condicionants personals, socials, econòmics i culturals en origen; és 

la clau de les oportunitats per a superar les desigualtats i per a descobrir i aprofitar tots els talents 

de la societat.” 

El sistema educatiu, tal i com estableix a la LEC està organitzat en diferents ensenyaments: 

- Educació infantil (2 cicles)(0-6 anys) 

- Educació primària (6-12 anys) 

- Educació secundària (2 cicles)(12-16 anys) 

- Batxillerat 

- Formació professional  

- Ensenyaments artístics 

- Ensenyaments idiomes 

- Ensenyaments esportius 

- Educació d’adults 

 

Tots els ensenyaments es troben organitzats curricularment i contemplen els objectius, continguts, 

criteris d’avaluació, orientacions metodològiques, entre d’altres…. 
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Il·lustració  1: Procés d’ensenyament en el nostre sistema d’educació. L’ensenyança general obligatòria i la formació especial 
posterior complementària. Font:  Institut català de l’Educació, Generalitat de Catalunya. 

 

L’educació bàsica obligatòria (seguint el que estableix l’article 57, ha de mantenir coherència amb 

l’educació infantil, i l’educació d’estudis postobligatoris i ha de garantir la coordinació entre les 

etapes que la componen per tal de facilitar la continuïtat del procés educatiu i assegurar que 

l’alumnat tingui una transició adequada d’una etapa a l’altra. 

La normativa que està vigent a Catalunya i que es té en compte a l’hora d’elaborar la matèria és: 

-  La LOE (Llei Orgànica d’Educació) 2/2006 [2], educació de qualitat amb equitat millorant 

resultats escolars i reduint fracàs escolar abandonament educatiu i no titulació en ESO 

desenvolupant capacitats adaptades a necessitats i igualtat oportunitats, col·laboració 

comunitat per aconseguir èxit segons principi d'esforç compartit i equilibri escolarització en 

centres sostinguts amb fons públics, i actuacions assoliment objectius europeus 2010 i 

després 2020 per creixement econòmic sostingut economia coneixement i major cohesió 

social, aprenentatge per a tota la vida 

- La LEC (Llei d’Educació Catalana)  12/2009, “el propòsit de la Llei d'educació és facilitar el 

marc institucional estable i adequat per a la millora sistemàtica de la qualitat del sistema 

educatiu català. No pretén canviar novament l'ordenació educativa, sinó possibilitar que 

l'acció educativa es desenvolupi en un marc que estimuli la innovació i consolidi les bones 

pràctiques.” (fragment del preàmbul) 

- El Decret 187/2015 [6], de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 

secundària obligatòria. L’objectiu del decret és que la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 

allò previst a l’article 131.3.c) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, té atribució de potestat 

compartida per a l’establiment dels plans d’estudi i l’ordenació curricular corresponent a 

l’educació secundària obligatòria (ESO). 

- Ordres d’avaluació de primària i de secundària 
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- El decret d’educació inclusiva. El Decret 150/2017 [5], de 17 d’octubre de 2017, de l’atenció 

educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 

 

El sistema educatiu es regeix pels principis específics següents: 

- La formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials de 

l’alumnat que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament 

de base científica, que ha d’ésser laic, d’acord amb l’Estatut, en els centres públics i en els 

centres privats en què ho determini llur caràcter propi. 

- La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge i 

condueixi a l’alumnat a la maduresa i la satisfacció personals. 

- La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena integració social 

i laboral. 

- L’habilitació per a l’aprenentatge permanent. 

- L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i la constància en 

el treball. 

- La capacitació per a exercir activament la ciutadania. 

- L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació. 

- La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals. 

- La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el mitjà 

de transmissió. 

 
 

La societat de la informació i el coneixement provoca canvis socials, econòmics i culturals que 

obliguen a plantejar-se què entenem per aprendre avui. 

La idea del que vol dir saber i del que vol dir aprendre s’està transformant. En la societat actual plana 

la idea que les persones no progressaran augmentant els seus coneixements, sinó aprenent a 

gestionar els desconeixements que aniran apareixent durant tota la seva vida. Aquesta gestió es farà 

possible perquè la via d’accés al coneixement, en la societat de la informació, és una via 

personalitzada. 

Els ciutadans hauran de ser capaços d’aprofitar les interaccions i els diferents espais d’aprenentatge. 

Aquesta actitud i les habilitats que haurà de desplegar li serviran per poder donar resposta a les seves 

necessitats canviants d’aprenentatge, que haurà de ser auto sostingut, connectat, dinàmic i 

personalitzat. 

El Departament d'Educació, parteix de l’assoliment de les competències, per tal de fer persones 

competents que es poden adaptar als canvis i les exigències que demanda el seu entorn. Les 

competències les defineix com: "la capacitat de resoldre problemes reals, aplicant i relacionant 

coneixements, habilitats i actituds en contextos diversos". Així el currículum que es planteja serà 

competencial, doncs ha de contribuir al desenvolupament personal de l’alumnat i a la pràctica de la 

ciutadania activa.  

Altres  elements clau en l’educació bàsica obligatòria són: 

- L’ensenyament de les llengües han de rebre un tractament especial en l’educació bàsica. En 

acabar l’educació bàsica obligatòria han de tenir una competència comunicativa que els 
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puguin  comprendre i emetre missatges orals i escrits ens les llengües que estableixi el 

centre. 

 

-  L’acció tutoritzada. Aquesta comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat i els 

orienta personalment, acadèmicament i professionalment. 

 

- La incorporació i utilització de les Tecnologies de la informació i de la comunicació, 

anomenades també TIC o Noves Tecnologies. 

 

- El vetllar per l’atenció a l’alumnat amb necessitats de suport educatiu. Correspon al 

Departament establir els criteris a què s’han d’ajustar les mesures que adoptin els centres 

per a atendre als alumnes amb necessitats educatives específiques i per a atendre als 

alumnes amb altes capacitats. [6] 

 

- Facilitar a les famílies l’exercici del dret i el deure de participar i d’implicar-se en el procés 

educatiu de llurs fills, mitjançant l’establiment per part dels centres, dels procediments de 

relació i cooperació amb les famílies i el facilitar informació sobre l’evolució escolar i personal 

de llurs fills. 

 
 

3.1.2 Estructura  
   

El Decret d’ordenació d’educació primària i el d’ordenació d’educació secundària regula: 

Educació 

primària 

Art 58 LEC. Decret ordenació educació primària: 

Comprèn sis anys acadèmics, organitzats en cicles de dos anys, i es cursa 

normalment entre els sis i els dotze anys d’edat 

L’etapa d’educació primària té com a finalitat proporcionar a tot l’alumnat una 

educació que, d’acord amb les competències bàsiques fixades en el currículum, els 

permeti:  

a) Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials. 

b) Adquirir i desenvolupar les habilitats i les competències relatives a l’expressió i 

la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències 

en matemàtiques bàsiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves 

tecnologies i de la comunicació audiovisual.  

c) Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi. 

d) Expressar el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat. 

e) Conèixer els elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions pròpies 

de Catalunya que els facilitin l’arrelament. 

Educació 

secundària 

Art 59 LEC. Decret Ordenació secundària. 
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L’etapa d’educació secundària obligatòria comprèn quatre anys acadèmics i es 

cursa normalment entre els dotze i els setze anys d’edat. 

L’educació secundària obligatòria té com a finalitat proporcionar a tots els alumnes 

una educació que els permeti: 

a) Assegurar un desenvolupament personal i social sòlid amb relació a l’autonomia 

personal, la interdependència amb altres persones i la gestió de l’afectivitat.  

b) Desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de coneixement reflexiu, de 

formació de pensament i d’expressió d’idees, les habilitats i competències 

culturals, personals i socials  

 

El currículum de l’educació primària i de l’educació secundària establerts en els seus corresponents 

Decrets,  esdevé la guia de les activitats educatives escolars, n’explicita les intencions i proporciona 

línies d’acció adequades a docents i a altres professionals com a responsables últims de la seva 

concreció, procurant desvetllar la motivació, la curiositat i la imaginació dels infants, i tenint present 

que les decisions educatives estan centrades en la/l’alumne/a , en el seu benestar i en els seus 

interessos. 

El currículum està orientat a l’adquisició de competències i estableix que la finalitat de l’educació 

obligatòria és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el 

món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en 

canvi continu que els ha tocat viure.  

Per tant, es planteja un enfocament competencial del currículum dins un sistema educatiu inclusiu 

que atengui les necessitats de tot l’alumnat, així com  l'avaluació i la seva orientació.  

 

 

3.1.3 Currículum competencial 

Un currículum per competències significa ensenyar per aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la 

vida. Esdevenir “competent” implica fer-se conscient que el procés d’ensenyament i d’aprenentatge 

té un recorregut que va més enllà de l’escolaritat obligatòria. 

Aquesta proposta es vincula amb la concepció constructivista de l’aprenentatge, d’acord amb la qual 

aprendre consisteix a integrar i relacionar noves informacions amb els coneixements preexistents per 

tal que el coneixement sigui significatiu i aplicable. 

L’aprenentatge competencial implica: funcionalitat, integració de coneixements i  autonomia 

personal (eines per aprendre a aprendre). 

A l’etapa obligatòria s’han de desenvolupar 8 competències bàsiques o clau. Aquestes queden 

concretades per a cada etapa en les competències bàsiques pròpies dels àmbits més les 

competències bàsiques transversals. Estan agrupades per dimensions. 
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Il·lustració  2: Desglossament de les 8 competències bàsiques a assolir en el 2n cicle d’ESO i el seu transfons. Font: 
www.xtec.cat 

 

Les 8 competències bàsiques que l'alumnat ha d'assolir en acabar l'etapa de l’ensenyament 

obligatori, són:  

  

 Competència comunicativa, lingüística i audiovisual. 

 Competència matemàtica. 

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 

 Competència artística i cultural. 

 Competència digital. 

 Competència social i ciutadana. 

 Competència d'aprendre a aprendre  

 Competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. 

 

El recorregut a seguir per assolir i aconseguir les competències bàsiques es pot observar en la seguent 

il·lustració:  
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Educació infantil  Educació primària  Educació Secundària Obligatòria (ESO) 

 

Il·lustració  3: Recorregut des de l’etapa d’educació infantil fins al final de l’etapa d’ESO. Recorregut necessari per assolir 
les 8 competències bàsiques. Font: Institut català de l’Educació, departament d’ensenyament, Generalitat de Catalunya. 

 

Tant a l’educació primària com a l’educació secundària trobem diferents àmbits amb àrees o matèries 

a dins. Dins dels àmbits, n’hi ha que són transversals, és a dir, que connecten aprenentatges i 

enriqueixen la seva relació, establint-ne connexions entre l’instructiu i el formatiu. 
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3.2. Etapa d’ensenyament secundari obligatori 
     
 

  3.2.1. Estructura 
 

Ens situem a l’etapa de l’ESO, on l’alumnat es troba en edats compreses entre els 12 i 16 anys. 

Aquesta etapa s’estructura en dos cicles, el primer cicle de tres cursos acadèmics (1r, 2n, 3r d’ESO) i 

el segon cicle que comprèn 4t d’ESO. Aquesta etapa té com a finalitat possibilitar que tots els i les 

alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal 

complet, preparant-los adequadament per viure en la nova societat del coneixement, de forma que 

puguin respondre als reptes que es deriven de l’evolució accelerada que a nivell científic, tecnològic 

i social estem vivint. Es consolidarà la formació que els permetrà accedir a l’educació post-obligatòria, 

en qualsevol de les seves modalitats, o incorporar-se a la vida activa. 

 

Primer cicle: (1r, 2n i 3r curs) 

  1r ESO 2n ESO 3r ESO 

Matèries 

comunes 

- Biologia i Geologia 

- Geografia i Història 

- Llengua Catalana i 

Literatura 

- Llengua Castellana i 

Literatura 

- Aranès (a l'Aran) 

- Primera Llengua 

Estrangera 

- Matemàtiques 

- Educació Física 

- Educació Visual i 

Plàstica 

- Música 

- Tecnologia 

- Religió o Cultura i 

Valors Ètics 

- Tutoria 

- Física i Química 

- Geografia i Història 

- Llengua Catalana i 

Literatura 

- Llengua castellana i 

Literatura 

- Aranès (a l'Aran) 

- Primera Llengua 

Estrangera 

- Matemàtiques 

- Educació Física 

- Educació Visual i 

Plàstica 

- Música 

- Tecnologia 

- Religió o Cultura i 

Valors Ètics 

- Tutoria 

- Biologia i Geologia 

- Física i Química 

- Geografia i Història 

- Llengua Catalana i 

Literatura 

- Llengua Castellana i 

Literatura 

- Aranès (a l'Aran) 

- Primera Llengua 

Estrangera 

- Matemàtiques 

Acadèmiques-Aplicades 

- Música 

- Tecnologia 

- Religió o Cultura i Valors 

Ètics 

- Tutoria 

Matèries 

optatives 

Els centres han d'oferir de forma obligatòria, almenys en un dels tres 

primers cursos les següents matèries: 

- Cultura Clàssica 

- Emprenedoria 

- Segona Llengua Estrangera 
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Segon cicle: (4t curs) 

4t d'ESO 

 

 

 

 

Matèries comunes 

- Ciències Socials (Geografia i Història) 

- Educació Física 

- Llengua Catalana i Literatura 

- Llengua Castellana i Literatura 

- Aranès (a l'Aran) 

- Llengua Estrangera 

- Matemàtiques Acadèmiques-Aplicades 

- Religió o Cultura i Valors Ètics 

- Tutoria 

 

Matèries optatives 

- Biologia i Geologia 

- Física i Química 

- Llatí 

- Economia 

- Ciències Aplicades a l'Activitat Professional 

- Emprenedoria 

- Tecnologia 

- Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Informàtica) 

- Segona Llengua Estrangera 

- Educació Visual i Plàstica 

- Filosofia 

- Música 

- Arts Escèniques i Dansa 

- Cultura Científica 

- Cultura Clàssica 

 

El quart curs s'organitza perquè l'alumnat pugui escollir entre una de les següents opcions: 

 Opció acadèmica, que condueix als estudis de batxillerat. Per acreditar aquesta opció cal 

cursar dues matèries de les següents: Biologia i Geologia, Física i Química, Llatí i Economia, i 

una altra matèria optativa a escollir per l'alumnat. 

 Opció aplicada, que condueix als ensenyaments professionals. Per acreditar aquesta opció 

cal cursar dues matèries d'entre: Ciències Aplicades a l'Activitat Professional, Emprenedoria 

i Tecnologia, i una altra matèria optativa a escollir per l'alumnat. 

 

En les diferents matèries es treballa de forma transversal: la comprensió lectora, l'expressió oral i 

escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, l'emprenedoria 

i l’educació cívica i constitucional. 

 

Els centres educatius dissenyen els horaris i l'oferta educativa de cada curs seguint les indicacions del 
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Departament d'Educació. Cada centre té el seu propi projecte educatiu1 on es defineix la seva 

identitat, els seus valors, la pedagogia, la metodologia didàctica, etc.  

Tots els i les alumnes hauran d’adquirir les capacitats, les competències, les habilitats, les actituds i 

els valors que els condueixin a l’autonomia individual, a la construcció de la pròpia personalitat i a 

l’autoconcepte positiu, perquè siguin capaços d’assumir els seus deures i exercir els seus drets en la 

societat actual, acceptant les diversitats culturals i potenciant la cohesió social, vivint en el respecte 

i la cooperació.  

Partim, doncs,  del principi fonamental que consisteix en proporcionar una educació de qualitat i amb 

igualtat d’oportunitats, sabent que educar en la diversitat és una actitud i una convicció, que hem de 

treballar perquè s’assoleixin al màxim les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, culturals i 

emocionals adequant-nos a les necessitats de cadascun, buscant la col·laboració dels components de 

la comunitat educativa però insistint en l’esforç personal dels estudiants.  

Es necessita una planificació, coordinació i implicació de l’equip docent respecte els principis 

pedagògics integradors i la seva aplicació transversal en la programació, en els comportaments reals 

envers l’alumnat, envers els valors i les actituds que es transmeten en el comportament quotidià, en 

els criteris i en la pràctica de solució de conflictes, en la normalització del Centre, en la promoció dels 

valors de la convivència, la tolerància, la solidaritat i el respecte a la diferència. Així, el treball de 

col·laboració, cooperació i cohesió de l’equip docent és molt important, per garantir  la coherència 

de la nostra tasca. 

Cal tenir en compte també, l’entorn socioeconòmic i cultural en el que plantegem aquesta opció i les 

possibles connexions amb les xarxes empresarials i formatives que es poden tenir a l’abast. 

Sortides i connexions amb altres estudis 

 

                                                             
1 Projecte educatiu del centre o PEC: document que inclou els trets d'identitat del centre, els principis 
pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic que seguirà. 

Il·lustració  4: Connexions de l’ESO  amb altres estudis o ensenyaments. Font: www.agora.xtec.cat 

 



27 
 

 Amb el títol de Graduat en ESO: 

- Batxillerat. 

- Cicles formatius de grau mitjà. 

- Cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny. 

- Ensenyaments esportius de grau mitjà. 

- Estudis no reglats. 

 

 Sense el títol de Graduat en ESO: 

- Formació per a l’ocupació. 

- Programes de qualificació professional inicial. 

- Preparació de la prova d’accés als  Cicles formatius de grau mitjà. 

- Formació específica no reglada en acadèmies privades. 

- Formació de persones adultes. 

 

Al cap i a la fi, els objectius de totes aquestes alternatives d’ensenyament sense l’ESO aprovada, són 

bàsicament per: 

 

- Fer possible la “reincorporació” al sistema educatiu en qualsevol moment del procés i així 

evitar la desvinculació amb la formació. 

- Oferir una formació d’iniciació professional que permeti a l’alumnat augmentar la seva 

ocupabilitat. 

- Brindar les eines necessàries d’aprenentatge a l’alumnat per conèixer el necessari per 

introduir-se en el món laboral. 

 

      3.2.2. Característiques evolutives de l’alumnat de l’etapa  

 

Per tal de poder dur a terme el treball de fi de màster basat en la proposta i l’elaboració de 

l’assignatura optativa de Principis del món marítim a l’ESO que respon a la necessitat de poder oferir 

un primer contacte a nivell formatiu i acadèmic del món marítim i de la nàutica, per tal que puguin 

orientar la seva formació futura en aquest camp específic. 

Aquesta matèria es du a terme des de la vessant de coneixement tecnològic i acadèmic del 

professional que la imparteix.  

Per  planificar, elaborar i realitzar la nostra tasca, s’haurà de tenir en compte el context en el que es 

pretén aplicar. Caldrà tenir un coneixement del sistema educatiu actual, de l’etapa d’ensenyament 

obligatori en el que ens situem, de les característiques evolutives i personals pròpies de l’etapa 

educativa en la que situem els alumnes, que ens orienti. 

L’alumnat es troba en l’etapa de la preadolescència i l’adolescència. 

Aquest període està caracteritzat per una transformació del nen en adult, acompanyada tant per 

canvis físics, psicològics i socials de gran importància. 
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En aquest període és on s’estructura la seva personalitat: 

- desenvolupant el seu autoconcepte; 

- desenvolupant i escollint aquells valors que determinaran el seu funcionament posterior; 

- produint-se una identificació amb els seus iguals i un desig d’emancipar-se de la família, els 

canvis biològics corporals implicaran un desenvolupament de la seva imatge i l’acceptació 

corporal, així com el desenvolupament de la seva sexualitat. 

 

Característiques evolutives de l’alumnat de l’etapa:  

Canvis físics. 

Els canvis que es produeixen afecten a la forma del seu cos, al desenvolupament dels òrgans sexuals 

i als caràcters sexuals secundaris. Tanmateix s’accelera el creixement de la talla i del pes.  

El considerable desgast d’energia que comporten aquests canvis es manifesta, sobre tot, en el 

cansament i esgotament físic i psíquic del noi/a. Però cap els 13-15 anys, hi haurà un canvi radical, 

un excés d’energia que sembla inesgotable. Aquest aspectes els tindrem en compte a l’hora de 

planificar les estratègies metodològiques que utilitzem a l’aula. 

No hem d’oblidar que hi ha una notable diferència entre l’evolució del noi i de la noia (les noies  

comencen el canvi entre els 11-12 anys, mentre que els nois es comencen a desenvolupar entre els 

12-13 anys) 

Els joves són especialment susceptibles i se senten com el centre de les mirades dels altres. 

Reelaboren així, el seu esquema corporal tenint en compte: 

- Una preocupació enorme per la seva imatge. 

- Una necessitat de conèixer els seus límits corporals. 

- Una por a no ser acceptat en la seva nova imatge. 

- Una conformació a les normes de grup. 

A l’aula establirem un clima que permeti anar passant de la susceptibilitat inicial a un saber estar en 

confiança i responsabilitat. 

 

Canvis psicològics. 

Hi ha una manera diferent d’abordar els problemes i d’entendre la realitat, aspecte unit al canvi de 

les seves capacitats intel·lectuals, passant de les operacions lògiques concretes a les formals, trobant 

gust per allò abstracte i pel pensament en sí mateix. 

L’adolescent intervé activament. Davant un nou problema actua formulant hipòtesis, basades en les 

dades obtingudes o les que ja tenia. És capaç d’entendre i construir sistemes teòrics complexes. 

No raona sobre el que és real sinó sobre el que és possible. Necessita un instrument, un procediment 

que li permet combinar un element, davant una situació donada, que podrà produir una idea de tots 

els casos possibles. 
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Serà capaç de fer deduccions, per això li serà necessari el raonament, sobre tot, verbal. Hi ha una 

necessitat d’estructurar el pensament per mitjà del llenguatge. Utilitza un lògica de proposicions. Es 

tornen més reflexius, entenen millor les coses, són capaços d’abordar problemes més complexos, 

pensen per ells mateixos, examinen les conseqüències del que s’està dient i el seu pensament s’estén 

del passat al futur. 

Es dona una crisi d’identitat: “oposar-se per diferenciar-se”. 

Es construeix l’autoconcepte, generat en base a la percepció que li reflecteixen els altres, les seves 

expectatives, actituds, valoracions i a l’experiència prèvia d’èxit o fracàs en diferents tipus de 

situacions, entre elles l’escolar (èxit acadèmic). 

Aprofitarem aquests canvis evolutius per planificar tasques i activitats diversificades on es permeti 

que puguin desenvolupar les seves capacitats i aptituds personals. Davant l’esforç i la consecució de 

l’aprenentatge, s’anirà formant un autoconcepte positiu i l’autoestima anirà pujant. L’equip docent 

sent aquest aspecte com a bàsic i treballa perquè l’alumnat en la seva heterogeneïtat pugui 

aconseguir el màxim de sí mateixos i dotar-se de recursos per abordar noves situacions de forma 

coherent i responsable. 

 

Canvis socials. 

S’estableixen relacions diferents amb el grup d’iguals i amb els adults,  busca trobar el seu lloc en la 

societat. La família no desapareix com agent socialitzador bàsic, però apareixen altres agents 

socialitzadors que prendran una gran importància com els amics i els mitjans de comunicació. 

La família percep aquests canvis, però se’ls tracta d’una manera ambigua, per una part se’ls exigeix i 

se’ls responsabilitza més però per altra encara se’ls considera immadurs i inexperts.  

Les relacions d’amistat s’intensifiquen, tendeixen a agrupar-se per afinitats i els desenvolupa un 

sentiment de pertinença a un grup. Aquest  grup posa a prova els seus nou sentiments, idees, 

capacitats, valors i conductes, per veure en quina mida són acceptats/acceptables, valorats positiva 

o negativament pels altres. La conducta social adquireix un paper important.  

Així doncs, s’enfronta a problemes com tractar la sexualitat, l’elecció de la carrera o possibles sortides 

al món laboral, la manera de no caure en altres alternatives (drogues, delinqüència,...) 

La situació socioeconòmica i cultural, en ocasions, marca un context de desvalorització de les 

activitats acadèmiques i el seu seguiment escolar deixa que desitjar, el que pot crear un desencís per 

part dels joves. Poden passar moltes hores sols o al carrer, si això ho unim a la necessitat de sentir-

se acceptat, les relacions d’amistat que puguin establir seran molt importants. Dotar-los de la 

capacitat de decidir i oferir-los els coneixements i les eines per a reflexionar en situacions de conflicte, 

podrà fer que no cedeixin a les pressions que moltes vegades poden generar-se en el grup d’iguals, 

evitant conductes de risc.  

Aquests canvis que es produeixen en els nostres adolescents ens han de servir com a marc de 

referència per intentar crear un espai on la formació sigui compartida i se’ls recordi la importància 

de responsabilitzar-se i autoregular el seu procés d’aprenentatge. D’aquí la possibilitat d’oferir-els-hi 

una matèria optativa que pugui obrir el seu ventall de coneixements i potenciar l’interès pel món 

marítim en les diferents vessants.    
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4. DISSENY DE L’ASSIGNATURA 
 

Una de les raons principals per les quals s’ha realitzat el disseny de l’assignatura és per cobrir la 

necessitat de manca d’informació sobre el mercat que fa funcionar en gran part l’economia mundial 

i permet l’intercanvi i l’enviament de mercaderies a un petit cost des de l’altra punta del món, el 

negoci marítim. És per això i degut a la falta de coneixement sobre el món nàutic i el sector marítim 

que s’ha volgut plantejar la creació i disseny d’aquesta assignatura. 

Això ha estat possible gràcies a les directrius i normativa de les lleis d’educació que han permès fer 

una formalització des de l’inici, donant-nos marge per a tractar les competències, àmbits, dimensions 

i unitats didàctiques que s’han considerat més importants. És per això que la selecció dels continguts 

de l’assignatura ha estat en base a la problemàtica actual social rellevant, als interessos de l’alumnat 

i a l’enfocament disciplinari pel seu futur. 

 

 

                  Il·lustració  5: Propostes per a la selecció dels continguts de l’assignatura. Font: www.xtec.cat 

 

 

4.1. Elaboració de l’assignatura 

 

1. Finalitat i objectius del procés de disseny del document 

La finalitat d’aquest document és definir les unitats didàctiques per al desenvolupament integrat de 

l’alumnat a les escoles del segon cicle d’educació secundària sobre coneixements del sector marítim 

i de la nàutica  amb una perspectiva d’implementació a mig/llarg termini i planificar les accions 

necessàries per la seva adaptació. 
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Es tracta, en definitiva, de determinar les línies estratègiques que orientaran el treball de 

l’assignatura “Principis bàsics del món marítim a l’ESO”. Els objectius complementaris que aporta el 

projecte són: 

 Impulsar un procés de participació obert en el que s’impliquin en el procés de formació 

institucions, entitats, associacions, agents, empreses i persones relacionades amb el sector. 

 Contribuir a reforçar les xarxes d’informació i de comunicació, coneixença i interacció que 

fomenten la cohesió social d’aquest sector. 

 Promocionar el món marítim des de les diferents vessants: la sociocultural, lúdica, 

mediambiental, de qualitat de vida i de competitivitat econòmica, entre d’altres amb una 

perspectiva de gènere. 

 La creació de persones amb una cultura de més propietat per poder conèixer correctament 

els diferents agents del sector i fomentar i estimular la relació entre els diferents agents 

implicats. 

 Posar a disposició dels alumnes uns coneixements que els permeti la millor interpretació, 

gestió, seguiment i avaluació del món laboral posterior. 

 

 

Gràfic 1: Fases orientatives del procés d’elaboració del document. Font: autor. 

 

Estructura del contingut  

Tal i com s’ha explicat en el capítol anterior, a l’etapa obligatòria s’han de desenvolupar 8 

competències bàsiques o clau (les competències bàsiques pròpies dels àmbits més les competències 

bàsiques transversals). El contingut de l’optativa del segon cicle d’educació secundària Principis 

bàsics del món marítim a l’ESO s’ha definit a mesura que ha avançat el projecte i ve determinat pels 

factors que s’identifiquen com a estratègics pel desenvolupament de l’alumnat i que configuren les 

competències bàsiques que formen els objectius d’ensenyament. No obstant, es poden citar els 

FASE 1:

•Recull de dades 
i redacció de les 
pautes a seguir 
per l'elaboració 
del document 

(2019)

FASE 2:

•Elaboració de 
l'esborrany 

de les Unitats 
didàctiques 

(2019)

FASE 3:

•Esborrany 
discutit amb 
els diferents 

òrgans, 
professionals 

i serveis 
(2019-2020)

FASE 4:

•Elaboració i 
redacció final 
de les unitats 

d'ensenyament 
(2020)

FASE 5:

•Presentació 
de les Unitats 
didàctiques 

de 
l'assignatura 
com a unitat 

(2020)
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àmbits en els quals s’estructura bona part dels continguts d’un pla educatiu i amb el que els 

coneixements que s’ensenyen estan totalment relacionats:  

 Àmbit lingüístic. 

 Àmbit matemàtic.  

 Àmbit cientificotecnològic. 

 Àmbit social. 

 Àmbit artístic. 

 Àmbit de l’educació física. 

 Àmbit de cultura i valors. 

 Àmbit digital. Transversal 

 Àmbit personal i social. Transversal 

 

A continuació, un cop vist en funció dels àmbits de coneixement que s’estructura l’optativa al segon 

cicle d’ESO, procedim a donar una descripció de la mateixa. 

 

 

4.2. Descripció de l’assignatura 

El sector marítim és de vital importància per a les societats modernes. No obstant això, el públic 

general té una percepció i apreciació limitada de la seva influència i del seu paper com a element 

essencial en termes de desenvolupament social i econòmic, i com a font potencial d'excel·lents 

oportunitats d'ocupació i feines de treball, amb diversos milions de persones treballant actualment 

en activitats i empreses directament i indirectament relacionades amb els oceans i mars a tot el món. 

Es necessita conèixer les regles bàsiques que regeixen el món marítim i el que fer per introduir-s’hi.  

L’objectiu d’aquesta matèria és, entre d’altres, oferir a l’alumnat un conjunt  de continguts i 

coneixements que els permetin veure i entendre millor l’entorn social, econòmic i laboral marítim 

actual des d’una perspectiva més ample.  

Aquesta assignatura va dirigida a qualsevol alumne/a que estigui cursant 4t d’ESO, tot i que està 

especialment dirigida als alumnes que, posteriorment, vulguin cursar: 

 Batxillerat de Ciències Socials i batxillerat Científic/Tecnològic. 

 Graus universitaris relacionats amb el mar, la física, la tecnologia i diverses enginyeries... 

 Cicles formatius de Grau Mitjà i Superior de Màquines, de Pont, de Busseig, de Manteniment 

del vaixell, de Tecnologia, de Mecànica, d’Electricitat i electrònica, entre d’altres. 

 

Calendari Acadèmic 

El curs escolar es mesura en setmanes i comprèn un total de 35 setmanes tal i com estipula el 

Ministeri d’Educació, començant al Setembre i acabant el curs escolar al Juny. A més, aquestes 

setmanes lectives es fraccionen en 3 trimestres amb un breu període de vacances entremig. No 

obstant això, la manera de distribuir aquestes setmanes en el calendari de l'any dependrà de cada 

país i inclús, de cada regió.[30] 
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Il·lustració  6: Calendari escolar orientatiu per a la implementació de les setmanes lectives. Font: autor. 

 

Classes 

Començament de les classes Finalització de les classes 

1a o 2a setmana de Setembre  3a o 4a setmana de Juny 

Període lectiu i setmanes d’impartir ensenyament  

Vacances 

Hivern – Nadal Aproximadament del 22 de Desembre al 7 de 

Gener. 

Setmana Santa - Pasqua  Aproximadament del 27 de Març al 5 d’Abril.  

Estiu Aproximadament a partir del 23 de Juny. 

Festius (dies en color vermell) 

Festa Nacional d’Espanya (12 d’Octubre) 

Dia de la Constitució (8 de Desembre) 

Dia del treballador (1 de Maig) 

Festes locals de cada territori 

Taula 1: Llegenda pel calendari escolar. Períodes lectius, vocacionals i dies  festius orientatius. Font: 
https://www.educacionyfp.gob.es/. 
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4.3. Continguts 

El contingut de la matèria que es planteja “Principis bàsics del món marítim” se centra principalment 

en la introducció del món marítim a una escala general intentant aprofundir en conceptes més 

específics per generar una percepció el màxim d’acurada i correcta de la situació actual. El contingut 

se centra en la correcta descripció i interpretació dels elements que hi intervenen i s’hi aborden 

conceptes que poden estar relacionats tant amb l’economia marítima (tant a nivell local com a nivell 

mundial) fins a la física i les matemàtiques, tot utilitzant les unitats de mesura del sector. 

Els continguts s’articulen en 5 blocs o unitats didàctiques: 

1. El sector marítim: Introducció al què és el sector marítim i què representa actualment, fent 

èmfasi a la importància que aquest sector té a nivell mundial. 

2. Història de la nàutica: Conscienciació de la ràpida evolució del sector. El paper del mar i dels 

vaixells en l’actualitat i la realitat del sector Marítim Espanyol. Les àmplies sortides laborals 

que avarca el sector. 

3. Tecnologia marítima: Introducció a tot el vocabulari tècnic i nomenclatura de les unitats de 

mesura per tal de facilitar la comprensió de les diferents unitats didàctiques. 

4. El Vaixell: Descripció de les diferents parts d’un vaixell (construcció naval) i descripció de la 

tipologia de vaixells segons el seu mètode de propulsió i tipus de càrrega que transporta. 

5. Navegació i estabilitat del vaixell: Introducció de les unitats i sistemes de conversió. 

Concepte dels graus de llibertat d’un vaixell. Concepte navegació costanera, flotabilitat i 

estabilitat. 

 

Cada un d’aquests blocs té una llargada determinada i se’ls hi destinarà les hores de docència 

pertinents en funció de la importància i la complexitat de la unitat didàctica que s’estigui treballant. 

El calendari escolar es distribueix al llarg de 35 setmanes lectives que sumen un total de 175 dies 

lectius. En aquestes 35 setmanes el sistema d’educació de la llei Celaá i la LEC estableix que s’han de 

dedicar 3 hores de docència setmanalment a matèries optatives [2][30]. És per això que es disposa 

d’un total de 105 hores al llarg de tot el curs per la impartició de la matèria optativa a 4t d’ESO. 

“Principis bàsics del món marítim a l’ESO” no només és una matèria instrument, sinó que també 

capacita a l’alumnat per la comprensió d’un present cultural i social. En general, es tracta de que els 

i les alumnes puguin introduir-se en entorns propis de treball de la indústria, defensar-se amb 

propietat en un entorn professional i cobrir la necessitat de coneixement sobre el buit formatiu en 

aquestes edats. 

 

Unitat didàctica Hores de docència 

1. El sector marítim 12  

2. Història de la nàutica 12  

3. Tecnologia marítima 30  

4. El Vaixell 30  

5. Navegació i estabilitat del vaixell 21  

Taula 2: Hores de docència per cada unitat didàctica. Font: autor. 
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El Decret 187/2015 [5], de 25 d’agost, descriu i enumera les competències bàsiques pròpies de cada 

àmbit, inclosos els transversals. El desplegament de les competències en els diferents cursos 

comporta prendre acords de planificació de treball, veure què es prioritza, quan i amb quina 

intensitat, i quins criteris permeten la seqüenciació de les competències al llarg dels cursos de l’etapa. 

En les programacions de les unitats didàctiques, els docents adaptaran aquesta priorització a les 

característiques del grup classe o grup d’alumnes. 

A partir d’aquest referent curricular, cal prendre les decisions següents: 

- Prioritzar les competències bàsiques de l’àmbit o àmbits que es treballen i seqüenciar-les per 

al 4t curs, si cal concretant-les en funció dels continguts i repetint-les en més d’una ocasió al 

llarg del curs amb els matisos que calgui. 

- Prioritzar les competències bàsiques que es puguin treballar dels àmbits transversals (àmbit 

digital i àmbit personal i social). 

 

Unitats didàctiques – Competències bàsiques segons els objectius de cada Unitat formativa. 

Unitats 

didàctiques 

Objectius Competències bàsiques 

1. El sector 

marítim 

Objectiu 1. Explicar el que 

diferència el sector marítim 

dels altres sectors. 

Competència 1 de l’àmbit lingüístic. Comprendre 

textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i escolars. 

Competència 3 de l’àmbit lingüístic. Interactuar 

oralment d’acord amb la situació comunicativa, 

utilitzant estratègies conversacionals. 

Competència 4 de l’àmbit lingüístic. Llegir amb 

fluïdesa per comprendre textos de la vida 

quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars 

en diferents formats i suports. 

Competència 5 de l’àmbit lingüístic. Aplicar 

estratègies de comprensió per obtenir informació, 

interpretar i valorar el contingut d’acord amb la 

tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la 

lectura. 

Competència 7 de l’àmbit lingüístic. Aplicar 

estratègies de cerca i gestió de la informació per 

adquirir coneixement propi. 

Competència 8 de l’àmbit lingüístic. Planificar 

l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el 

destinatari. 

Competència 1 de l’àmbit social. Analitzar els 

canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens 

històrics per comprendre’n la casualitat històrica. 
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Competència 3 de l’àmbit social. Interpretar que 

el present és producte del passat, per comprendre 

que el futur és fruit de les decisions i accions 

actuals. 

Competència 1 de l’àmbit de coneixement del 

medi. Plantejar-se preguntes sobre el medi, 

utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar 

resultats per trobar respostes. 

Competència 2 de l’àmbit de coneixement del 

medi. Interpretar el present a partir de l’anàlisi 

dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per 

comprendre la societat en què vivim. 

Competència 3 de l’àmbit de coneixement del 

medi. Interpretar l’espai a partir dels elements del 

territori i de les seves representacions per situar-

s’hi i desplaçar-s’hi. 

Objectiu 2. Explicar les 

principals característiques 

del sector marítim. 

Competència 1 de l’àmbit lingüístic. Comprendre 

textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i escolars. 

Competència 3 de l’àmbit lingüístic. Interactuar 

oralment d’acord amb la situació comunicativa, 

utilitzant estratègies conversacionals. 

Competència 4 de l’àmbit lingüístic. Llegir amb 

fluïdesa per comprendre textos de la vida 

quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars 

en diferents formats i suports. 

Competència 5 de l’àmbit lingüístic. Aplicar 

estratègies de comprensió per obtenir informació, 

interpretar i valorar el contingut d’acord amb la 

tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la 

lectura. 

Competència 7 de l’àmbit lingüístic. Aplicar 

estratègies de cerca i gestió de la informació per 

adquirir coneixement propi. 

Competència 8 de l’àmbit lingüístic. Planificar 

l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el 

destinatari. 

Objectiu 3. Prendre 

consciència de la 

importància del sector 

marítim, conèixer les seves 

Competència 1 de l’àmbit lingüístic. Comprendre 

textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i escolars. 

Competència 5 de l’àmbit lingüístic. Aplicar 

estratègies de comprensió per obtenir informació, 
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rutes  i reflexionar sobre les 

seves tasques. 

interpretar i valorar el contingut d’acord amb la 

tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la 

lectura. 

Competència 7 de l’àmbit lingüístic. Aplicar 

estratègies de cerca i gestió de la informació per 

adquirir coneixement propi. 

Competència 1 de l’àmbit social. Analitzar els 

canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens 

històrics per comprendre’n la casualitat històrica.  

Competència 2 de l’àmbit social. Aplicar els 

procediments de la recerca històrica a partir de la 

formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per 

interpretar el passat. 

Competència 3 de l’àmbit social. Interpretar que 

el present és producte del passat, per comprendre 

que el futur és fruit de les decisions i accions 

actuals. 

Competència 1 de l’àmbit de coneixement del 

medi. Plantejar-se preguntes sobre el medi, 

utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar 

resultats per trobar respostes. 

Competència 2 de l’àmbit de coneixement del 

medi. Interpretar el present a partir de l’anàlisi 

dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per 

comprendre la societat en què vivim. 

Competència 3 de l’àmbit de coneixement del 

medi. Interpretar l’espai a partir dels elements del 

territori i de les seves representacions per situar-

s’hi i desplaçar-s’hi.  

2. Història 

de la 

nàutica 

Objectiu 4. Entendre 

l’evolució que ha partit el 

sector marítim i els vaixells. 

Competència 1 de l’àmbit lingüístic. Comprendre 

textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i escolars. 

Competència 4 de l’àmbit lingüístic. Llegir amb 

fluïdesa per comprendre textos de la vida 

quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars 

en diferents formats i suports. 

Competència 5 de l’àmbit lingüístic. Aplicar 

estratègies de comprensió per obtenir informació, 

interpretar i valorar el contingut d’acord amb la 

tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la 

lectura. 
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Competència 1 de l’àmbit social. Analitzar els 

canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens 

històrics per comprendre’n la casualitat històrica.  

Competència 2 de l’àmbit social. Aplicar els 

procediments de la recerca històrica a partir de la 

formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per 

interpretar el passat. 

Competència 3 de l’àmbit social. Interpretar que 

el present és producte del passat, per comprendre 

que el futur és fruit de les decisions i accions 

actuals. 

Competència 5 de l’àmbit social. Explicar les 

interrelacions entre els elements de l’espai 

geogràfic, per gestionar les activitats humanes en 

el territori amb criteris de sostenibilitat. 

Competència 1 de l’àmbit de coneixement del 

medi. Plantejar-se preguntes sobre el medi, 

utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar 

resultats per trobar respostes. 

Competència 2 de l’àmbit de coneixement del 

medi. Interpretar el present a partir de l’anàlisi 

dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per 

comprendre la societat en què vivim. 

Competència 3 de l’àmbit de coneixement del 

medi. Interpretar l’espai a partir dels elements del 

territori i de les seves representacions per situar-

s’hi i desplaçar-s’hi. 

Objectiu 5. Reconèixer el 

paper i la importància de la 

dona en el sector marítim. 

Competència 1 de l’àmbit lingüístic. Comprendre 

textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i escolars. 

Competència 4 de l’àmbit lingüístic. Llegir amb 

fluïdesa per comprendre textos de la vida 

quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars 

en diferents formats i suports. 

Competència 5 de l’àmbit lingüístic. Aplicar 

estratègies de comprensió per obtenir informació, 

interpretar i valorar el contingut d’acord amb la 

tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la 

lectura. 

Competència 2 de l’àmbit social. Aplicar els 

procediments de la recerca històrica a partir de la 
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formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per 

interpretar el passat. 

Competència 5 de l’àmbit social. Explicar les 

interrelacions entre els elements de l’espai 

geogràfic, per gestionar les activitats humanes en 

el territori amb criteris de sostenibilitat. 

Competència 6 de l’àmbit matemàtic. Emprar el 

raonament matemàtic en entorns no matemàtics. 

Competència 1 de l’àmbit de coneixement del 

medi. Plantejar-se preguntes sobre el medi, 

utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar 

resultats per trobar respostes. 

Competència 2 de l’àmbit de coneixement del 

medi. Interpretar el present a partir de l’anàlisi 

dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per 

comprendre la societat en què vivim. 

Competència 3 de l’àmbit de coneixement del 

medi. Interpretar l’espai a partir dels elements del 

territori i de les seves representacions per situar-

s’hi i desplaçar-s’hi. 

Objectiu 6. Reconeixement 

del paper d’Espanya al 

sector marítim. 

Reconeixement i anàlisi de 

les diferents tasques que es 

realitzen a Espanya al mar. 

Competència 3 de l’àmbit social. Interpretar que 

el present és producte del passat, per comprendre 

que el futur és fruit de les decisions i accions 

actuals. 

Competència 5 de l’àmbit social. Explicar les 

interrelacions entre els elements de l’espai 

geogràfic, per gestionar les activitats humanes en 

el territori amb criteris de sostenibilitat. 

Competència 1 de l’àmbit matemàtic. Traduir un 

problema a llenguatge matemàtic o a una 

representació matemàtica utilitzant variables, 

símbols, diagrames i models adequats. 

Competència 6 de l’àmbit matemàtic. Emprar el 

raonament matemàtic en entorns no matemàtics. 

Competència 12 de l’àmbit matemàtic. 

Seleccionar i usar tecnologies diverses per 

gestionar i mostrar informació, i visualitzar i 

estructurar idees o processos matemàtics. 

Competència 1 de l’àmbit de coneixement del 

medi. Plantejar-se preguntes sobre el medi, 
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utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar 

resultats per trobar respostes. 

Competència 2 de l’àmbit de coneixement del 

medi. Interpretar el present a partir de l’anàlisi 

dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per 

comprendre la societat en què vivim. 

Competència 3 de l’àmbit de coneixement del 

medi. Interpretar l’espai a partir dels elements del 

territori i de les seves representacions per situar-

s’hi i desplaçar-s’hi. 

Objectiu 7. Analitzar la 

evolució econòmica del 

sector marítim per 

entendre la consideració 

amb el que se’l té ara. 

Competència 1 de l’àmbit lingüístic. Comprendre 

textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i escolars. 

Competència 1 de l’àmbit social. Analitzar els 

canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens 

històrics per comprendre’n la casualitat històrica. 

Competència 11 de l’àmbit social. Formar-se un 

criteri propi sobre problemes socials rellevants per 

desenvolupar un pensament crític. 

Competència 1 de l’àmbit matemàtic. Traduir un 

problema a llenguatge matemàtic o a una 

representació matemàtica utilitzant variables, 

símbols, diagrames i models adequats. 

Competència 2 de l’àmbit matemàtic. Emprar 

conceptes, eines i estratègies matemàtiques per 

resoldre problemes. 

3. Tecnologi

a 

marítima 

Objectiu 8. Entendre i 

interpretar tots els termes 

tècnics del sector marítim. 

Competència 1 de l’àmbit lingüístic. Comprendre 

textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i escolars. 

Competència 3 de l’àmbit lingüístic. Interactuar 

oralment d’acord amb la situació comunicativa, 

utilitzant estratègies conversacionals. 

Competència 4 de l’àmbit lingüístic. Llegir amb 

fluïdesa per comprendre textos de la vida 

quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars 

en diferents formats i suports. 

Competència 5 de l’àmbit lingüístic. Aplicar 

estratègies de comprensió per obtenir informació, 

interpretar i valorar el contingut d’acord amb la 

tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la 

lectura. 
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Competència 7 de l’àmbit lingüístic. Aplicar 

estratègies de cerca i gestió de la informació per 

adquirir coneixement propi. 

Competència 8 de l’àmbit lingüístic. Planificar 

l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el 

destinatari. 

Competència 13 de l’àmbit lingüístic. Ser 

conscient de la pertinença a la comunitat 

lingüística i cultural catalana, i mostrar interès per 

l’ús de la llengua catalana. 

Competència 6 de l’àmbit matemàtic. Emprar el 

raonament matemàtic en entorns no matemàtics. 

Competència 1 de l’àmbit de coneixement del 

medi. Plantejar-se preguntes sobre el medi, 

utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar 

resultats per trobar respostes. 

Objectiu 9. Entendre i 

utilitzar els conceptes 

apresos en un context 

professional. 

Competència 2 de l’àmbit lingüístic. Produir 

textos orals de tipologia diversa adequats a la 

situació comunicativa 

Competència 8 de l’àmbit lingüístic. Planificar 

l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el 

destinatari. 

Competència 6 de l’àmbit matemàtic. Emprar el 

raonament matemàtic en entorns no matemàtics. 

Competència 1 de l’àmbit de coneixement del 

medi. Plantejar-se preguntes sobre el medi, 

utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar 

resultats per trobar respostes. 

Objectiu 10. Entendre, 

utilitzar correctament els 

conceptes i diferències 

entre: iot embarcació i 

vaixell. 

Competència 1 de l’àmbit matemàtic. Traduir un 

problema a llenguatge matemàtic o a una 

representació matemàtica utilitzant variables, 

símbols, diagrames i models adequats. 

Competència 2 de l’àmbit matemàtic. Emprar 

conceptes, eines i estratègies matemàtiques per 

resoldre problemes. 

Competència 4 de l’àmbit científic. Identificar i 

resoldre problemes científics susceptibles de ser 

investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el 

disseny, la realització i la comunicació 

d’investigacions experimentals. 
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Competència 5 de l’àmbit científic. Resoldre 

problemes de la vida quotidiana aplicant el 

raonament científic. 

4. El vaixell Objectiu 11. Reconèixer el 

funcionament bàsic i les 

parts principals d’un vaixell 

i diferenciar els tipus de 

vaixells.  

Competència 1 de l’àmbit lingüístic. Comprendre 

textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i escolars. 

Competència 5 de l’àmbit lingüístic. Aplicar 

estratègies de comprensió per obtenir informació, 

interpretar i valorar el contingut d’acord amb la 

tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la 

lectura. 

Competència 7 de l’àmbit lingüístic. Aplicar 

estratègies de cerca i gestió de la informació per 

adquirir coneixement propi. 

Competència 8 de l’àmbit lingüístic. Planificar 

l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el 

destinatari. 

Competència 6 de l’àmbit matemàtic. Emprar el 

raonament matemàtic en entorns no matemàtics. 

Competència 1 de l’àmbit de coneixement del 

medi. Plantejar-se preguntes sobre el medi, 

utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar 

resultats per trobar respostes. 

Competència 2 de l’àmbit de coneixement del 

medi. Interpretar el present a partir de l’anàlisi 

dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per 

comprendre la societat en què vivim. 
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Objectiu 12. Aprendre i 

defensar els diferents 

propòsits dels vaixells a 

motor. Conèixer les 

possibilitats laborals que 

ofereixen i veure el ventall 

tan ampli de professions 

que atorguen. 

Competència 1 de l’àmbit lingüístic. Comprendre 

textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i escolars. 

Competència 3 de l’àmbit lingüístic. Interactuar 

oralment d’acord amb la situació comunicativa, 

utilitzant estratègies conversacionals. 

Competència 5 de l’àmbit lingüístic. Aplicar 

estratègies de comprensió per obtenir informació, 

interpretar i valorar el contingut d’acord amb la 

tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la 

lectura. 

Competència 10 de l’àmbit lingüístic. Revisar el 

text per millorar-lo i tenir cura de la seva 

presentació formal en funció de la situació 

comunicativa. 

Competència 1 de l’àmbit de coneixement del 

medi. Plantejar-se preguntes sobre el medi, 

utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar 

resultats per trobar respostes. 

Competència 3 de l’àmbit de coneixement del 

medi. Interpretar l’espai a partir dels elements del 

territori i de les seves representacions per situar-

s’hi i desplaçar-s’hi. 

5. Navegaci

ó i 

estabilita

t del 

vaixell 

Objectiu 13. Descriure el 

concepte de flotabilitat i 

entendre els graus de 

llibertat del vaixell. 

Comprendre el perquè. 

Competència 5 de l’àmbit lingüístic. Aplicar 

estratègies de comprensió per obtenir informació, 

interpretar i valorar el contingut d’acord amb la 

tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la 

lectura. 

Competència 10 de l’àmbit lingüístic. Revisar el 

text per millorar-lo i tenir cura de la seva 

presentació formal en funció de la situació 

comunicativa. 

Competència 1 de l’àmbit matemàtic. Traduir un 

problema a llenguatge matemàtic o a una 

representació matemàtica utilitzant variables, 

símbols, diagrames i models adequats. 

Competència 2 de l’àmbit matemàtic. Emprar 

conceptes, eines i estratègies matemàtiques per 

resoldre problemes. 

Competència 6 de l’àmbit matemàtic. Emprar el 

raonament matemàtic en entorns no matemàtics. 
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Competència 4 de l’àmbit científic. Identificar i 

resoldre problemes científics susceptibles de ser 

investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el 

disseny, la realització i la comunicació 

d’investigacions experimentals. 

Competència 5 de l’àmbit científic. Resoldre 

problemes de la vida quotidiana aplicant el 

raonament científic. 

Objectiu 14. Reconèixer els 

valors emprenedors que 

són aplicables en situacions 

quotidianes i en diverses 

activitats professionals i 

aplicar-los al disseny d’una 

idea real viable, tot 

utilitzant les eines al abast i 

analitzant la informació del 

voltant. 

Competència 12 de l’àmbit social. Participar 

activament i de manera compromesa en projectes 

per exercir drets, deures i responsabilitats propis 

d’una societat democràtica. 

Competència 13 de l’àmbit social. Pronunciar-se i 

comprometre’s en la defensa de la justícia, la 

llibertat i la igualtat entre homes i dones. 

Competència 3 de l’àmbit matemàtic. Mantenir 

una actitud de recerca davant d’un problema 

assajant estratègies diverses. 

Competència 4 de l’àmbit científic. Identificar i 

resoldre problemes científics susceptibles de ser 

investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el 

disseny, la realització i la comunicació 

d’investigacions experimentals. 

Competència 5 de l’àmbit científic. Resoldre 

problemes de la vida quotidiana aplicant el 

raonament científic. 

Objectiu 15. Utilització 

correcta i interpretació de 

les unitats de mesura en el 

sector marítim. 

Competència 1 de l’àmbit matemàtic. Traduir un 

problema a llenguatge matemàtic o a una 

representació matemàtica utilitzant variables, 

símbols, diagrames i models adequats. 

Competència 2 de l’àmbit matemàtic. Emprar 

conceptes, eines i estratègies matemàtiques per 

resoldre problemes. 

Competència 6 de l’àmbit matemàtic. Emprar el 

raonament matemàtic en entorns no matemàtics. 

Competència 12 de l’àmbit matemàtic. 

Seleccionar i usar tecnologies diverses per 

gestionar i mostrar informació, i visualitzar i 

estructurar idees o processos matemàtics. 

Competència 4 de l’àmbit científic. Identificar i 

resoldre problemes científics susceptibles de ser 

investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el 
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disseny, la realització i la comunicació 

d’investigacions experimentals. 

Competència 5 de l’àmbit científic. Resoldre 

problemes de la vida quotidiana aplicant el 

raonament científic. 

 

D’acord amb el Projecte Educatiu del Centre (PEC)2, degut a que l’assignatura té una durada d’un curs 

acadèmic, s’aconsella que no s’avaluïn més de 7 competències dels diferents àmbits, ja que la matèria 

permet relacionar vàries competències dels diferents àmbits. Cada centre adaptarà els objectius de 

l’assignatura optativa convenientment a les competències que es vulguin avaluar, per tal d’oferir la 

que sigui considerada millor opció. 

També, de manera simultània i transversalment es treballen les dimensions transversals de l’àmbit 

digital i de l’àmbit personal i social amb l’avaluació de les següents competències relacionades: 

- Competència 1 de l’àmbit personal. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el 

procés de creixement persona. 

- Competència 2 de l’àmbit personal. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que 

intervenen en el propi aprenentatge. 

- Competència 3 de l’àmbit personal. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar 

els reptes de l’aprenentatge al llarg de la vida 

- Competència 4 de l’àmbit personal. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera 

reflexiva i responsable. 

- Competència 2 de l’àmbit digital. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions 

multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals. 

- Competència 4 de l’àmbit digital. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot 

considerant diverses fonts i entorns digitals. 

- Competència 5 de l’àmbit digital. Construir nou coneixement personal mitjançant 

estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals. 

- Competència 6 de l’àmbit digital. Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i 

aprenentatge amb eines digitals per desenvolupar-se en la societat del coneixement. 

- Competència 7 de l’àmbit digital. Participar en entorns de comunicació interpersonal i 

publicacions virtuals per compartir informació. 

- Competència 8 de l’àmbit digital. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns 

virtuals de treball en equip. 

 

 

 

 

 

                                                             
2 PEC: Projecte Educatiu del Centre.  
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4.4. Unitats didàctiques 

En el següent apartat s’ha desenvolupat el temari teòric de cada una de les unitats didàctiques 

descrites en l’apartat anterior.  

 

1. El sector marítim 

El sector marítim és el sector global que agrupa les activitats, tant professionals com lúdiques, 

relacionades amb el mar, des del transport de mercaderies fins a la reparació d’infraestructures 

marines o gestió de ports comercials i esportius. 

No obstant això, en general es té una percepció limitada de la seva influència i del paper que té com 

a element essencial en termes de desenvolupament socials i econòmics, i com a font potencial 

d'excel·lents oportunitats d'ocupació i carrera. És per aquesta raó que el sector marítim és de crucial 

importància per a les societats modernes, contant amb diversos milions de persones, tant homes 

com dones, treballant actualment en activitats i empreses relacionades tant directament com 

indirectament amb els oceans i mars de tot el món. 

Així, la navegació ha estat, des de temps passats, la principal forma de transport, a més d'un enllaç 

de comunicació per a la connexió de ciutats costaneres, països i continents. A més, al costat del 

transport ferroviari, teòricament el més sostenible conjuntament amb l’aeri, el transport per mar és 

el més econòmic i el més eficient a l’hora de viatjar i transportar mercaderies des del punt de vista 

mediambiental. Actualment, al voltant del 90% del comerç mundial és transportat per la indústria 

marítima internacional. 

Deixant de banda l’evolució històrica i l’actual estructura homogènia entre els seus constituents, el 

sector marítim està compost per organitzacions i activitats com ara el transport marítim, la indústria 

naval (enginyeria naval, companyies de construcció i el sector de subministrament de components), 

la indústria pesquera comercial i l'aqüicultura, el sector del creuer i d'esbarjo, ports comercials i 

esportius, les fonts d'energia marines, la investigació i ciències de la mar, les acadèmies i centres de 

formació marítima i les associacions i organitzacions professionals i sindicats que defensen els drets 

dels treballadors i professionals del mar. 

 

 

Il·lustració  7: Port comercial d'Hamburg, Alemanya,  d'entre els 15 ports comercials més grans del món. Font: 
http://www.transframos.com/ 
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La Marina Mercant està formada per un gran nombre d'empreses de transport marítim que operen 

diferents tipus i dimensions de vaixells, des de vaixells portacontenidors, passant per transportistes 

de productes químics, fins a vaixells de subministrament de plataformes petrolieres.  

Actualment, existeixen al voltant de 50.000 vaixells mercants registrats en més de 150 nacions 

diferents [28] que impliquen més d'un milió de professionals marítims de gairebé totes les 

nacionalitats del món transportant mercaderies. Diversos milers de plataformes petrolíferes i vaixells 

de suport i subministrament s'ocupen en l'exploració i perforació dels jaciments de petroli i gas a 

pràcticament cada racó del globus, prop de 4 milions de vaixells comercials pesquers naveguen els 

mars i oceans constantment, i una miríada d'embarcacions recreatives (amb aproximadament 45.000 

vaixells privats operant des dels Estats Units al desembre de 2010)[29], formant-hi part els més de 

4.500 super-iots en funcionament que donen feina a uns 33.000 professionals de tripulació. La 

indústria mundial dels super-iots té una facturació anual de 24.000 milions d’euros, un 54% dels quals 

es crea a Europa oferint els més diversos serveis d'oci i turisme a un mercat en expansió [29]. 

Les activitats marítimes seguiran expandint-se i aportant beneficis a la població de tot el món gràcies 

a la creixent eficàcia dels recursos tècnics i humans. La marina mercant, el sector marítim petrolífer, 

la pesca comercial i les companyies de creuers són part de la indústria del futur, i el sector marítim 

és ja un catalitzador clau per al desenvolupament socioeconòmic i la competitivitat internacional en 

un món canviant, amb noves companyies i organitzacions emergint a Europa, Àsia i Nord Amèrica. 

És difícil quantificar amb precisió el volum total de la indústria marítima mundial, i la rellevància 

econòmica d'un sector que afecta un ampli àmbit d'aspectes de les societats modernes i al seu 

desenvolupament. El que sí és fàcil de quantificar és que la indústria marítima és d'enorme 

importància en termes de recursos naturals i energia, de comerç i indústria, de ciències i d’activitats 

d'oci. Una part essencial del nostre comerç és assegurar la seva sostenibilitat a llarg termini i 

prosperitat, és per això que es demanen solucions innovadores i curosos sistemes de gestió a més de 

la implementació de regulacions i instruments nacionals i internacionals per emprendre assumptes 

encara sense resoldre i nous problemes que s'espera que emergeixin en un futur proper (drets socials 

i laborals, registre internacional de vaixells, imposició fiscal, protecció mediambiental, etc.). 

Més d’esperar encara, quan s’ha d’entendre la necessitat de comprendre els ecosistemes i medi 

ambient global, així com la seva necessària conservació i preservació, per trobar els mecanismes més 

eficients per fer front a fenòmens com ara el canvi climàtic, la disrupció d'ecosistemes, la 

desforestació, la pèrdua de la capa d'ozó o la pujada del nivell de la mar. Tots aquests esdeveniments 

entre d’altres, han convertit la investigació i l’estudi de l'entorn marítim en un assumpte d'alta 

prioritat. 

 

Avaluació dels objectius: tema 1. El sector Marítim 

- Objectiu 1: Explicar què diferencia el sector marítim dels altres sectors. 

Per a l’avaluació d’aquest objectiu es proposa una tasca amb el següent enunciat:  

“Fer un estudi dels diferents sectors productius i justificar mitjançant arguments propis, fent un recull 

d’informació prèvia, el perquè de la importància del sector marítim, quina/es és/són a/les diferències 

amb la resta de sectors i citar el perquè es caracteritza.”  

Cada estudiant haurà d’entregar un treball informatiu d’1 pàgina d’extensió explicant el què 

l’enunciat demana. 
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- Objectiu 2: Explicar les principals característiques del sector marítim. 

Per a l’avaluació d’aquest objectiu, s’entrarà més a fons amb la coneixença de les característiques del 

sector marítim. L’assoliment de les competències d’aquest objectiu vindran donades per la realització 

d’un exercici en grup que durarà dues sessions i consistirà en entrar en un debat oral i escrit dels 

alumnes de l’assignatura. D’aquesta manera, els alumnes realitzaran una preparació prèvia del que 

exposaran i defensaran a classe davant dels altres companys i companyes i podran aplicar estratègies 

de comprensió, d’interpretació i de valor del contingut, d’interacció oral adaptada a la situació 

comunicativa i planificació de l’escrit d’acord amb la situació i els destinataris. 

“Realitzar una recerca exhaustiva d’informació sobre el sector marítim i les seves característiques 

per, posteriorment, defensar-ho a classe i debatre-ho amb els i les companyes”. Citar la font, redactar 

i pautar les característiques que cada alumne considera com a més importants i principals per 

defensar-ho individualment. 

Amb aquest format, es permet que es treballin altres competències de l’àmbit personal com prendre 

consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal i participar a l’aula, al 

centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable. 

 

- Objectiu 3: Prendre consciència de la importància del sector marítim, conèixer les rutes i 

reflexionar sobre les seves tasques. 

Per a l’avaluació d’aquest objectiu i el seu assoliment es proposa un treball d’estudi de les principals 

rutes marítimes, les localitats que afecta i els principals països que hi participen. L’enunciat del treball 

podria dir així: 

“Realitzar un treball de cerca de les principals rutes marítimes actuals. Conèixer l’evolució dels fets 

històrics per entendre el perquè d’elles, el que s’hi transporta i els principals països que se 

n’encarreguen. Conèixer les zones geogràfiques per les que es navega i fer una reflexió de la 

importància d’aquestes rutes.  

Per tal de complementar l’avaluació també es proposa la visita al port comercial de la localitat de les 

proximitats en funció de la zona geogràfica de l’institut, podent així, veure de més a prop les 

principals rutes mercants dels ports de la zona i els països participants. Per exemple el Port Comercial 

de Barcelona o Tarragona, entre d’altres. 

D’aquesta manera es pot fer un treball d’auto-cerca i aprenentatge que permet treballar 

competències d’àmbit lingüístic, amb temes de comprensió de textos, selecció de la informació, 

aplicació d’estratègies de cerca i gestió, entre d’altres; competències d’àmbit social a l’hora 

d’analitzar els canvis i les continuïtats dels fenòmens històrics i conèixer les rutes marítimes de 

navegació; i competències de l’àmbit de coneixement del medi a l’hora d’interpretar el present a 

partir de l’anàlisi dels canvis i les zones geogràfiques per on se situen i desplacen els vaixells 

encarregats. 
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2. Història de la nàutica  
a. Evolució  

El sistema més senzill i antic de navegació és el rem, que genera la propulsió a partir de l'esforç físic 

humà. La limitació de les dimensions del vaixells a l’hora de ser propulsats únicament a rems, va crear 

la necessitat de l'ús combinat de la vela, que permetia aprofitar la força del vent. La vela es va 

descobrir fa cinc mil anys i va permetre una evolució que durant els darrers segles va permetre la 

construcció de naus i vaixells molt grans i complexes.  

Més endavant, a partir del segle XIX es va desenvolupar la propulsió mecànica amb el descobriment 

de la màquina de vapor, que durant força temps va conviure amb la navegació a vela fins a imposar-

se definitivament en un procés que fou paral·lel a la introducció del metall en la construcció dels 

vaixells, cosa que permeté la construcció de vaixells més grans, sòlids i segurs.  

Després de que les màquines de vapor substituïssin i s’imposessin definitivament sobre la vela, 

aquestes van ser desplaçades per les turbines de vapor i els motors de combustió interna, patint una 

evolució constant i arribant als vaixells tal i com els coneixem avui en dia. [27] 

 

 

Il·lustració  8: Sidewheeler Tashmoo, 1901. Era un vaixell de vapor que realitzava excursions populars cada dia des de Detroit 
a Port Huron, Michigan. Font: https://www.flickr.com/ 
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b. Paper en el món actual 
 

El sector global com ho és el sector marítim, mantingut en el segle XX per les economies de Nord 

Amèrica i Europa Occidental, ha mostrat un fort creixement al llarg de les últimes quatre dècades 

(1980-2020), tot i la recessió econòmica mundial de principis dels anys 80 i les crisis financeres de 

finals dels anys 90 i 2007, patint un creixement de prop de vuit mil milions de tones per milla 

recorreguda al 1968 a més de trenta-dos mil milions en 2010. [8] 

Segons els últims estudis, la previsió no és diferent i s'espera presenciar un creixement més gran en 

les pròximes dècades degut a la demanda de les economies de la Xina i l'Índia, portant el consegüent 

increment de les activitats marítimes, del seu valor i de l’impacte que aquestes generen. 

 

 1968 2010 Increment (%) 

Tones de mercaderies 

per milla recorreguda  

8.000 Milions 32.000 Milions 300% ↑ 

Taula 3: Dades de l’increment de les tones de mercaderies transportades entre 1968 i 2010. Font: Conferència de les 
Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament 2010 (UNCTAD, en anglès). 

 

Pel que fa l’entorn socioeconòmic del sector marítim, és evident que ha canviat dràsticament en els 

últims anys en comparació amb la tendència observada de les dècades anteriors.  

La globalització i el desenvolupament de centres de producció de baix cost a Europa de l'Est, a la Xina 

i a l'Índia, l'envelliment i el descens de la mà d'obra en els països desenvolupats, el creixent cost per 

mantenir la legislació mediambiental, l'auge del terrorisme i la pirateria i la utilització il·legítima de 

la mar (pesca furtiva i delictes connexos), a més del cost de les mesures de seguretat per combatre 

aquests fenòmens, són factors clau en el període de canvi, de desenvolupament i reptes en el que 

ens trobem. 

 

Il·lustració  9: Infraestructures del port comercial d’Algeciras, juntament amb grues de càrrega i descàrrega. Globalització. 
Font: http://www.transframos.com/ 
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c. El paper de la dona 

Hi ha nombrosos estudis que demostren que incorporar el gènere femení a una plantilla de treball 

és la manera més eficaç d’elevar i fer créixer comunitats, empreses i fins i tot països. Els països amb 

més igualtat de gènere tenen un creixement econòmic millor. Les empreses amb més dones líders 

tenen un millor rendiment [26]. Els acords de pau que inclouen dones són més duradors. Els 

parlaments amb més dones promulguen més legislació sobre qüestions socials clau com la salut, 

l'educació, la lluita contra la discriminació i el suport a la infància. 

Ja no només és important tenir igualtat de gènere i condicions per un millor nivell i ritme de vida, 

sinó per a un creixement econòmic millor i una societat i comunitat més sanes. L’evidència és clara: 

la igualtat per a les dones significa progrés per a tothom. 

Avui dia, segons un estudi de l’Organització Marítima Internacional (OMI), les dones només 

representen el dos per cent (2%) dels 1,2 milions de professionals del món marítim i el noranta-

quatre per cent (94%) de les dones de mar treballen a la indústria dels creuers. Dins d’aquesta 

indústria dominada històricament per homes, l’OMI ha estat fent un esforç concertat per ajudar la 

indústria a avançar i donar suport a les dones per aconseguir una representació que s’ajusti a les 

expectatives del segle XXI. 

El programa de gènere de l'OMI es va iniciar el 1988. En aquell moment, pocs instituts i universitats 

de formació marítima van obrir les seves portes a les estudiants. Des de llavors, el programa de 

generació de capacitats i gènere de l'OMI ha ajudat a establir un marc institucional per incorporar 

una dimensió de gènere a les polítiques i procediments de l'OMI. Això ha donat suport a l'accés a la 

formació marítima i les oportunitats laborals per a les dones del sector marítim. 

Històricament, el sector marítim ha estat una indústria dominada per homes i l’entrada de dones es 

va restringir a causa de diversos motius, inclosos els obstacles socioculturals [31]. 

No obstant aquesta diferenciació, la percepció del sector ha canviat quan les dones de mar van 

començar a arribar lluitant contra les barreres existents, fent incursions per les rutes marítimes i 

obrint-se camí als grans vaixells del món. 

L’evidència és clara: la igualtat per a les dones significa progrés per a tothom. 

 

A continuació se cita la breu història de referents femenins que van trencar amb aquests obstacles 

de gènere i socioculturals i van canviar la història per sempre. 

 

 Grace O’ Malley 

Nascuda a Irlanda cap al 1530, O ’Malley va agafar la vela després de la mort del seu pare i es va 

convertir en una de les líders i combatents més fortes que va aconseguir protegir la regió de l’oest 

d’Irlanda de la creixent amenaça de la corona anglesa. Posant-se en el paper de marina, no només es 

va proposar fer allò que estimava, sinó també demostrar al món que ho podia fer tan bé com 

qualsevol dels seus homòlegs masculins quan es tractava de la vida marina. 

El seu amor pel mar, com diuen les llegendes, una vegada la va fer tallar-se els cabells per disfressar-

se de noi per pujar al vaixell tota sola quan va saber que no pot unir-se al seu pare en el seu viatge a 

Espanya. Tot i que la història la refereix com la "pirata" femenina més gran del món, no es pot negar 



52 
 

el fet que les seves habilitats de navegació eren millors que la majoria dels mariners masculins de 

l'època, cosa que la converteix en una pirata tan eficient. 

 

 Skipper Thuridur 

Nascuda el 1777, Skipper Thuridur és una de les primeres dones marines del món i una famosa 

capitana de pesca a Islàndia que va conquerir les perilloses aigües de l’Atlàntic Nord. Thuridur era 

considerada una brillant capitana capaç de navegar en totes les condicions del mar. Les seves 

habilitats, en tots els aspectes de la vela, especialment el rem i la direcció de pesats vaixells oberts 

de fusta, la van convertir en una de les capitanes de pesca més eficients del món. 

La patrona d’embarcacions Thuridur va començar la seva carrera de vela a la jove edat d’onze anys 

quan es va incorporar per primera vegada a la tripulació pesquera del seu pare, per no deixar-la mai 

més. Va ser aleshores quan va descobrir el veritable amor de la seva vida i va obrir el camí perquè 

moltes més dones marines poguessin venir en el futur. Thuridur va morir als 86 anys i és considerada 

com una de les figures més destacades de la història d’Islàndia. 

 

 Krystyna Chojnowska- Liskiewicz 

El 21 d'abril de 1978, la història del món va canviar per sempre. Una jove marinera va atracar el seu 

vaixell ‘Mazurek’ després de convertir-se en la primera dona marina del món que va circumnavegar 

la terra en solitari. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz va completar el seu viatge en un lapse de 401 dies 

sense descans. El seu viatge va ser accidentat i, tot i que el viatge va ser difícil, la recompensa final va 

ser més dolça que la feina sencera. 

Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, polonesa de nacionalitat i nascuda el 1937, es va formar en 

enginyeria de Construcció Naval i havia començat a navegar mentre estava a l'escola. El 1966, 

Krystyna va rebre el certificat de capitana i, després d’una dècada, estava disposada a repetir 

l’assoliment de Joshua Slocum3. El febrer de 1976 va iniciar el seu viatge des del port de Las Palmas, 

a les Illes Canàries, per arribar-hi l’abril de 1978 després d’acabar una circumnavegació de 57.719 km 

(31.166 milles nàutiques). Krystyna va ser una de les dones que va trencar les barreres que impedien 

al gènere femení fer aquest tipus d’expedicions. 

 

 Naomi James 

Tot i que Krystyna Chojnowska-Liskiewicz continua sent la primera dona marina que ha 

circumnavegat la terra en solitari, el món recorda Naomi James com la primera dona que va navegar 

en solitari arreu del món pel Cap d’Horn en 272 dies. La jove dona "temorosa" però decidida va 

marxar a provar les aigües dels oceans del món el 9 de setembre de 1977 i va tornar el 8 de juny de 

1978. Completant una circumnavegació de la terra en 272 dies, aquesta jove marina va batre el 

rècord anterior del mateix en mans de Sir Francis Chichester, un home. 

 

 

                                                             
3 Joshua Slocum: el primer home que va navegar la volta al món en solitari en un veler de 11 metres. 
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 Kay Cottee 

Kay Cottee, marina australiana nascuda en una família de veleristes el 1954, va fer que el món 

s’assegués i notés la seva presència quan va realitzar un viatge amb una sola mà al voltant del món 

en un lapse de 189 dies. El més important, va ser que va ser un viatge sense assistència i sense parar 

en cap moment al voltant del món. El 1988, a l'edat de 34 anys, Kay Cottee va partir de Watsons Bay 

per viatjar per tot el món amb el seu iot anomenat "Blackmore's first lady” i, 189 dies després, va fer 

una entrada al port de Sydney i a la història mundial per sempre. Durant el viatge Kay Cottee va cobrir 

22.000 milles nàutiques i va creuar cinc grans caps mentre passava per l'Oceà Pacífic, l'Atlàntic Nord, 

l'Oceà Índic i el Gran Oceà Sud. 

Tot i que aquestes cinc dones no només són les que van fer canvis notables en la història del món 

marítim, hi ha nombroses dones que han contribuït a que el món marítim no estigui tant 

masculinitzat afrontant les barreres que els hi ho impedient i aconseguint un món de més igualtat i 

menys diferències socioculturals. Com hem citat anteriorment, l’evidència és clara, la igualtat per a 

les dones significa progrés per a tothom. 

 

 

d. Sector Marítim Espanyol 
 

Espanya és un país marítim. Més de les tres quartes parts del perímetre del territori espanyol és 

litoral. Les costes espanyoles mesuren 7.880 quilòmetres; 3.200 quilòmetres el vessant mediterrani 

i 4.680 quilòmetres la vessant atlàntica. 

 

El sector marítim espanyol es caracteritza per: 

- La seva rellevància econòmica, reflectida per la seva significativa aportació directa i indirecta 

al PIB i a les xifres d’ocupació; 

- La seva sostenibilitat, per exemple, en la manera de transport marítim el menys contaminant, 

el més segur i el més eficient; 

- La seva reconeguda tecnologia, incloent empreses i sectors (pesca, construcció naval i ports) 

que són un referent mundial. 

 

El mar és la font tradicional d'una part molt important de la riquesa que es genera a Espanya. Les 

infraestructures de drassanes estan acreditades en l'àmbit internacional i a més a més és la primera 

potència pesquera d'Europa. Gràcies a la situació geoestratègica d’Espanya, els principals ports de la 

península juguen un paper important en els trànsits marítims internacionals. Però a més, les nostres 

costes, les nostres platges, i l'activitat dels creuers d'esbarjo que recalen a les nostres aigües, han 

estat el principal atractiu per desenvolupar un potent sector turístic que s'ha convertit en una de les 

principals partides d'ingressos del país en les últimes dècades. 
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Il·lustració  10: Ports més importants d'Espanya. Quatre dels quals es troben dins dels 25 ports més importants de tot Europa. 
Font: https://www.diariomaritimo.com/ 

 

El Sector Marítim Espanyol està constituït per activitats com ara: el transport marítim; la construcció 

naval; l'enginyeria i indústria auxiliar marítima; la pesca extractiva i l'aqüicultura marina; la indústria 

nàutica d'esbarjo, marines i ports esportius; les energies d'origen marí; l'armada; els ports i serveis 

portuaris; els serveis marítims, així com els clústers regionals; la investigació marina; els agents de el 

sistema de R + D + I (Recerca, Desenvolupament i innovació); els organismes de formació; els 

sindicats, i les associacions de professionals; cultura, patrimoni i benestar social. 

 

 

Aportació del sector marítim espanyol a l’economia d’Espanya 

 

- Comparació amb la Unió Europea. Comparació internacional. 

Per la seva dimensió, el sector del mar a Espanya ocupa una posició intermèdia en comparació a 

altres països de la resta de la Unió Europea. D'acord amb estimacions comparables realitzades en 

altres països europeus, la dimensió marítima del nostre país és inferior a la del Regne Unit i els Països 

Baixos, però supera Itàlia i és significativament superior a la mitjana europea. 

 

 

Gràfic 2: Comparació internacional del % del PIB entre Espanya i  països de la Unió Europea. Font: GONZÁLEZ ROMERO, A. 
(2009): Anàlisis del Impacte en l’Economia del Sector Marítim[15]. 
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- Comparació amb els altres sectors productius. 

Si comparem a el sector marítim amb la resta de sectors productius de l'economia espanyola, podem 

observar que, en termes de VAB4 generat, el sector del mar supera àmpliament a tots aquells sectors 

clàssicament industrials, com fabricació de vehicles, metal·lúrgia, maquinària i equips mecànics, 

transport aeri... Només resulta inferior al sector de les TICs5 i al de la construcció (un referent des de 

sempre a l’economia espanyola).  

 

Gràfic 3: Comparativa nacional dels milions d’euros generats del PIB dels diferents sectors productius d’Espanya. Font: 
GONZÁLEZ ROMERO, A. (2009): Anàlisis del Impacte en l’Economia del Sector Marítim [15]. 

 

Tot i així, el nombre d’empleats pel sector marítim, fent la mateixa comparativa dels sectors 

productius (Gràfic 3), és superior als treballadors de les Tecnologies de la Informació i Comunicació. 

Això significa que tot i que el PIB generat pel sector marítim estigui per sota d’altres sectors 

productius com el de les TIC, el nombre d’empleats i treballadors del sector marítim és més elevat i 

genera més llocs de treball (Gràfic 4). 

 

Gràfic 4: Comparativa entre els milers de treballadors dels diferents sectors productius de l’economia d’Espanya. Font: 
GONZÁLEZ ROMERO, A. (2009): Anàlisis del Impacte en l’Economia del Sector Marítim [15]. 

                                                             
4 VAB: El valor afegit brut (VAB) és la suma dels valors addicionals que adquireixin els béns i serveis en 
transformar-se durant el procés de producció. En l'economia, aquesta és una de les maneres per calcular el 
producte interior brut i per tant, sovint es consideren sinònims. El valor afegit brut és la diferència entre l'import 
de les vendes de l'empresa i les compres realitzades a altres empreses. 
5 TIC: les Tecnologies de la informació i de la comunicació són el conjunt de tecnologies desenvolupades en 
l'actualitat per una informació i comunicació més eficient. 
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Avaluació dels objectius: tema 2. Història de la nàutica 

- Objectiu 4: Entendre l’evolució del sector marítim i els vaixells. 

Per a l’assoliment d’aquest objectiu es proposa una visita al Museu Marítim de Barcelona 

(https:/www.mmb.cat/) per a tot l’alumnat de l’assignatura. El Museu Marítim de Barcelona és un 

espai per a la interpretació i difusió de la cultura marítima catalana de forma innovadora, 

participativa i pròxima a la societat i al territori, mitjançant la recerca, conservació i salvaguarda del 

patrimoni. És per això que a través dels tallers que s’ofereixen al Museu Marítim de Barcelona és 

possible crear sessions de docència i classes més lúdiques en què els nois i noies de 4t d’ESO podran 

interessar-se, preguntar, generar dubtes i resoldre’ls, referents a la unitat didàctica que s’està 

treballant. 

El taller que s’imparteix al Museu Marítim de Barcelona s’anomena “Seguint l’empremta dels 

descobridors” i amb interacció amb l’alumnat s’imparteix l’evolució del món marítim i els navegants. 

La ruta que se segueix actualment per a fer la volta al món en vaixell va ser marcada fa més de 500 

anys. De fet, per a molts historiadors, el segle XV va ser el moment de la descoberta del mar quan, 

per primer cop, l’ésser humà va perdre de vista la costa i es va endinsar en mars desconeguts refiant-

se de la tècnica i dels seus coneixements científics. És per això que al planetari del museu, s’hi analitza 

tota aquesta informació, com han canviat els instruments de navegació i l’evolució científica i tècnica 

al mar.  

A més a més, els objectius específics del taller són conèixer com s'orienten i com s’han orientat fins 

a dia d’avui els i les navegants al mar i entendre que la imatge del món i la navegació actuals són fruit 

del coneixement acumulat al llarg de la història. 

 

- Objectiu 5: Reconèixer el paper i la importància de la dona en el sector marítim. 

La proposta per a l’assoliment d’aquest objectiu és la realització d’una presentació en grups a classe 

d’uns 5 alumnes cadascun. Aquesta activitat pot durar fins a tres sessions en les que els grups hauran 

de decidir entre ells el tema que prefereixin treballar. Es treballaran els perfils més coneguts de 

referents femenins que històricament han marcat un abans i un després en la història del mar, tot i 

així, el referent femení serà de lliure elecció i tant pot ser del passat com una professional de 

l’actualitat.  

Davant de la igualtat entre homes i dones, es proposa fer una presentació biogràfica en grups de 5 

en la que cada grup d’alumnes exposi la realitat i, en la mesura del possible, el dia a dia de les dones 

que treballen i han treballat al mar i el seu paper. D’aquesta manera, tot l’alumnat podrà ser 

conscient de la mateixa professionalitat dels dos gèneres i poder, mica en mica, abolir moltes 

tendències socioculturals del passat. 

Aquesta activitat permetrà treballar en un gran grau d’assoliment competències dels àmbits 

transversals personal i digital. 

 

- Objectiu 6: Reconeixement del paper d’Espanya al sector marítim. Reconeixement i anàlisi 

de les diferents tasques que es realitzen a Espanya al mar i; 
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- Objectiu 7: Analitzar l’evolució econòmica del sector marítim per entendre la consideració 

amb el que se’l té ara. 

 

Mitjançant la preparació prèvia de les sessions en les que el docent imparteix l’assignatura, es 

proposen vàries sessions d’interacció i participació amb l’alumnat en la que el docent imparteixi tota 

l’explicació que es consideri necessària per a l’assoliment dels 2 objectius d’aquesta unitat didàctica 

(objectiu 6 i 7) de forma interactiva. Degut a que l’alumnat s’ajudarà d’altres fonts per tal de 

complementar les classes presencials amb la feina, exercicis i treballs tant a casa com al centre, 

prèviament proporcionades pel docent, per a l’assoliment d’aquestes competències el docent 

prepararà exercicis pràctics i de participació a l’aula, a part del material del que disposen els alumnes 

sobre la unitat didàctica, en la que es podrà avaluar la predisposició, la implicació, les ganes de 

l’alumnat a l’hora d’aprendre aquests conceptes i la seva capacitat de resolució i autoaprenentatge. 

A més a més, es podran treballar competències d’àmbits com el social degut a l’evolució del sector 

marítim al nostre país i es podrà analitzar també des d’un punt de vista econòmic. Dependrà de cada 

docent i serà de lliure elecció com enfocar aquestes sessions pràctiques a classe per al 

desenvolupament d’aquestes aptituds i el seu grau d’assoliment. 

 

 

3. Tecnologia marítima 
a. Vocabulari tècnic i nomenclatura 

 

Glossari de termes marítims, nàutics i portuaris  

El glossari que es presenta a continuació està pensat com a diccionari de terminologia marítima previ 

a l’enteniment de tot el coneixement que precedeix sobre el sector. Per poder treballar amb ells i en 

el seu àmbit correctament, primer hem de veure’n els principals. Aquest glossari conté els termes 

utilitzats comunament en l'àmbit marítim, tant d'acord amb la normativa nacional, com amb la 

normativa internacional.  

La principal intenció doncs, és que serveixi de referència central dels conceptes marítims, nàutics i 

portuaris que facilitin la llegida i comprensió de qualsevol informació relacionada amb el sector 

marítim i de la nàutica. 

Abalisament: Sistema mitjançant balises per assenyalar, per mitjà de dispositius internacionals 

acceptats, zones i sectors d'aigües navegables. 

Activitats marítimes: Es considera una activitat marítima tota aquella activitat que s'efectuï des de 

terra, com en el Mar Territorial, com a la Zona Contigua, com a la Zona Econòmica Exclusiva, com a 

terra i Subsòl pertanyents a la Plataforma Continental, com a les costes i ports, però estiguin 

únicament relacionades amb el mar. 
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Il·lustració  11: Tipus d’aigües navegables i les zones que abasten en milles nàutiques. Font: http://www.fondear.org/  

 

Aigües continentals i insulars: són totes les masses d’aigua que conformen els llacs, llacunes, 

embassaments i/o rius dins del territori nacional. 

Amarratge: Acció de fermar de forma segura el vaixell o embarcació a balises mitjançant la col·locació 

de caps o cordes. 

AMP: Autoritat Marítima Portuària. Entitat encarregada de la gestió total del port esdevenint 

l’autoritat del port. 

Armador: És la persona que explota comercialment i econòmicament un vaixell o artefacte naval. 

L’armador és el responsable de les travesses i de la navegació del vaixell, el Capità del vaixell qui el 

representa. En termes de propietat, normalment  l'armador és el propietari de la nau però no te 

perquè. 

Atracar: Operació d'ubicar un vaixell en un lloc previst de moll. Aquest acció conclou en el moment 

en que és amarrat l'últim cap del vaixell al moll. 

 

Il·lustració  12: Principals parts del vaixell per referir-nos a una zona o concepte en concret. Font: autor 
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Babord (ER): És la banda esquerra d'un vaixell, per a un observador estant al centre del vaixell i mirant 

cap endavant, és a dir, mirant endavant i quedant amb la popa a l‘esquena i la proa al davant. 

Balisa: Senyal fixa o flotant, lluminosa o no, per guiar als navegants en zones complicades com per 

exemple la travessa d’un pas de difícil navegació. 

Borda: Cantonada superior del costat d'un vaixell que voreja la coberta principal i constitueix la part 

mes elevada del casc. 

Boia: Cos flotant subjecte al fons marí que es col·loca com a senyal informatiu per indicar, per 

exemple, un lloc perillós o un objecte submergit. També s'utilitza per amarrar els vaixells. 

Cabina: També coneguda vulgarment amb el nom de “camarot” de la seva traducció al castellà. És 

cadascun dels compartiments de dimensions reduïdes que hi ha als vaixells per posar els llits, les 

lliteres i en general l’habitabilitat dels tripulats. 

Calat: Profunditat de l'embarcació.       

Cap: cordes trenades entre elles per formar-ne una de més diàmetre i resistència. Principalment 

emprades per assegurar els vaixells a port. 

 

 

Il·lustració  13: Exemple de cap enrotllat a un Noray de port. Font: https://www.eltomavistasdesantander.com 

 

Capità: Màxima autoritat a bord d'un vaixell, a càrrec de la seva navegació, pilotatge i govern. El 

Capità exerceix la representació de l'armador que és l’encarregat d’explotar comercialment el vaixell, 

o del propietari del vaixell. 

Càrrega: Són els béns, els productes, les mercaderies i els articles de qualsevol classe transportats en 

vaixell. Ex: la carrega d’un vaixell porta-contenidors seran els contenidors, la càrrega d’un vaixell de 

passatge, seran les persones. 

Ciavoga: És l'acció de fer girar l'embarcació pràcticament sobre sí mateixa en un espai reduït. És una 

maniobra fonamental per l'atrac i el desatrac. 

COLREG 1972: Conveni internacional sobre el Reglament internacional per prevenir els abordatges a 

la mar del 1972. Com les sigles indiquen, COLREG significa en anglès Reglament de col·lisions. 

Collisions Regulation, 1972. 



60 
 

Companyia naviliera o agent navilier: És la persona o entitat jurídica que actua en nom del 

transportista principal del vaixell, també anomenat Carrier, com a comissionista mercantil, estant 

facultat per representar el vaixell davant les autoritats portuàries i duaneres i tercers. 

Dany ambiental: És tota pèrdua, disminució, deteriorament o perjudici que s'ocasioni al medi 

ambient o a un o més dels seus components. El dany pot ser greu quan es posa en perill la salut de 

grups humans, ecosistemes o espècies de flora i fauna i irreversible, quan els efectes produïts son 

irreparables i definitius. 

Dàrsena: Zona o indret protegit artificialment, dins una àrea portuària, on les embarcacions poden 

dur a terme la càrrega i la descàrrega amb tota seguretat i s’hi efectuen maniobres per atracar o 

fondejar. 

Derroter: Llibre on s’expliquen totes les dades d'interès per al navegant: perills ocults, corrents, vents 

predominants i descripció detallada de la costa. 

Desamarratge: És l’acció o tasca de deixar anar amarres (caps i cordes) d'una nau o embarcació per 

lliurar-la d’estar ferma. 

Desatracada: Operació mitjançant la qual un vaixell es retira del moll, finalitzant aquesta acció quan 

es deixa anar l'últim cap de terra. L’infinitiu d’aquest verb és desatracar. 

Desembarcament: Operació per la qual la mercaderia o contenidors són desembarcats, és a dir, 

descarregats de a bord del vaixell. S'aplica també a les persones. 

Desestiba: Remoció de la càrrega en forma ordenada, dels cellers de la nau, magatzems o cobertes. 

Ecoeficiència: Forma de produir o de prestar un servei, amb èmfasi en la disminució tant de costos 

econòmics com d’ambientals, així com de la intensitat de l'ús dels recursos, mitjançant el cicle de 

vida del producte o servei, respectant la capacitat de càrrega dels ecosistemes. 

Ecosistema: És el conjunt d’un sistema natural que està format per un conjunt d'organismes vius i el 

medi físic on es interactuen, les relacions que estableixen entre si, així com les característiques 

físiques del lloc on viuen i les relacions entre el medi i els organismes. 

Embarcació: Una de les denominacions generals amb què es designa una nau de reduïda eslora o de 

poc tonatge. S’acostuma a incloure naus de fins a 24 metres de llargada.  

Embarcament: Operació per la qual la mercaderia o els contenidors són embarcats, és a dir, són 

carregats a bord del vaixell. S'aplica també a l’ingrés de persones, tripulació i passatgers al vaixell. 

Eslora: És la longitud més llarga del vaixell, o sigui la distància des de la punta de la proa fins a l’última 

part de la popa. És la distància més gran del vaixell en la línia de flotació. 

Estació costanera: Estació terrestre situada a la costa del servei mòbil marítim. 

Estació costanera: Estació terrenal de el servei mòbil marítim per satèl·lit instal·lada a la costa, en un 

punt determinat, per tal d'establir connexions amb el servei mòbil marítim per satèl·lit. 

Estiba: Col·locació de les mercaderies en forma ordenada en els cellers del vaixell, magatzems i patis. 

Estribord (ER): és el costat dret d'un vaixell per a un observador situat en el pont i veient cap 

endavant, és a dir mirant a la proa. Es senyalitza amb llum verda. 

Far: Torre alta situada normalment a les costes, amb un senyal lluminós potent a la part superior per 

guiar amb seguretat als navegants durant la nit. Tenen diferents freqüències per a ser diferenciats.  
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Fondeig: És l’acció de posicionament d'un vaixell en aigües establertes per l'ancoratge. 

Gent de mar: Tota persona que formi part de la tripulació regular d'un vaixell o artefacte naval i 

l'acompliment a bord estigui acreditat per una llicència o certificat expedit per l'AMP (Autoritat 

Marítima Portuària). 

Hangar: Cobert per a abrigar-hi cotxes, mercaderies però especialment naus o embarcacions. 

IALA: International Association of Lighhouse Authorities. És l’Associació Internacional d'Autoritats de 

Senyalització Marítima i Ajudes a la Navegació (IALA) on s’inclou tota la informació rellevant per a ser 

utilitzat com a manual d’ajuda a la navegació a nivell global. 

 

 

Il·lustració  14: Logotip de  l’Associació Internacional d'Autoritats de Senyalització Marítima i Ajudes a la Navegació (IALA). 
Font: https://www.dimar.mil.co/ 

 

Impacte ambiental: Qualsevol alteració significativa, positiva o negativa, d'un o més dels 

components del medi ambient, provocats per l’acció humana o fenòmens naturals en una àrea 

definida. 

Instal·lacions portuàries: Són totes aquelles obres d'infraestructura i superestructura portuàries, 

necessàries per al funcionament d'un port. Per exemple, des de les oficines dels funcionaris del port 

fins a l’hangar dels socis el port. 

Inspector naval: Funcionari de l'AMP amb facultats d'investigació, fiscalització, supervisió i 

sancionadores per a vaixells i empreses navilieres. 

Línia de flotació: Intersecció del costat lateral del vaixell on es diferencia el casc amb la superfície de 

l'aigua. 

Mànega: Amplada màxima d'un vaixell, distancia total entre l’extrem d’estribord i el de babord.  

Maniobra: És l'execució d'una operació en una direcció o sentit. Els factors externs que intervenen 

en una maniobra són el vent i la corrent. 
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Il·lustració  15: Exemple de maniobra. Ciavoga amb una hèlix i amb dos hèlix. Font: http://www.aulanautica.org 

 

Mariner: Tot tripulant de la nau a excepció del capità i dels oficials que estan per sota del capità 

jeràrquicament. 

Mercaderia: Tot gènere vendible, objecte o artefacte carregat a bord. 

Milla marina: La milla marina, també anomenada milla nàutica, és una mesura de longitud utilitzada 

en la navegació tant marítima com aèria. La milla marina internacional va ser definida el 1929 a 

Mònaco amb una llargària de 1.852 metres o 1,852 quilometres.  

Moll: Part de la infraestructura del port, destinada a l'estada d'un vaixell i a facilitar les seves 

operacions de càrrega i/o descàrrega. 

Navegació interior: És la navegació realitzada dins dels límits dels ports o en aigües interiors 

salvadorenques, com llacs, llacunes, preses, rius i altres cossos d'aigua territori endins. 

Navegació internacional: És la realitzada entre ports o punts localitzats en territori salvadorenc o a 

les zones marines salvadorenques com ports o punts situats a l'estranger. 

Obra morta: És tota la part del casc d'un vaixell compresa des de la línia de flotació fins a la coberta 

principal. 

Obra viva: És la part del casc que va des del punt més baix de la quilla fins a la línia de flotació. 

 

 

Il·lustració  16: Esquema representatiu de fins on abasten les zones d'obra viva i d'obra morta d'un vaixell. La línia de 
flotació està senyalitzada en vermell. Font: http://www.boehmiteyachts.com 



63 
 

OHI: Organització Hidrogràfica Internacional. Organització internacional encarregada de les 

investigacions relatives a la redacció i impressió de les publicacions de l’institut hidrogràfic de la 

marina. 

OMI: Organització Marítima Internacional, IMO per les sigles en anglès. Organització mundial 

encarregada dels reglaments i de la gestió i regulació de les lleis al mar. 

Operador portuari: És la persona jurídica, amb experiència específica i coneixement en activitats 

d'explotació dels serveis dels vaixells, que actua com a administrador del recinte portuari. 

Passatger: Persona que viatja en un vaixell i no forma part de la tripulació. 

Practicatge: Activitat realitzada per un pilot autòcton del port (pràctic) que assessora el capità de la 

nau a les maniobres de navegació d’aproximació i dins a port. 

Pràctic: És la persona que embarca a bord del vaixell i que no pertany a la tripulació d'aquest. La seva 

qualitat és de conseller i assessor del capità ja que coneix el port a la perfecció. S’encarrega del curs 

i maniobra en els canals d'accés i de l'atracament i desatracament en els ports , així com també en 

zones de navegació, que per raons de seguretat, requereixin dels seus serveis i els seus coneixements. 

Proa (PR): És la part davantera del vaixell. Té forma de tascó per poder "tallar l'aigua" i així tenir la 

mínima resistència a l’avanç durant la navegació. Als vaixells, se’ls hi posa una espècia de apèndix en 

forma de bulb que serveix pel mateix, tenir la mínima resistència a la part davantera del vaixell. 

Aquest apèndix s’anomena bulb de proa. 

Port: Zona d’àmbit aquàtic i terrestre, natural o artificial, i d’instal·lacions fixes que, per les seves 

condicions físiques i d'organització, resulta apte per a realitzar maniobres de fondeig, atracada, 

desatracada i estada de vaixells o qualsevol altre artefacte naval; per efectuar operacions de 

transferència de càrregues entre els modes de transport, embarcament i desembarcament de 

passatgers, i altres serveis que puguin ser prestats als vaixells, artefactes navals, passatgers i 

càrregues, i plataformes fixes o flotants per partida o comportament de càrregues i qualsevol altra 

operació portuària considerada per l'AMP. 

Quadernes: són les peces corbes que s'afirmen a la quilla en forma perpendicular. Serveixen per a 

donar forma al vaixell i formen el seu esquelet [il·lustració 16]. 

 

 

Il·lustració  17: Representació il·lustrativa de l'esquelet d'un vaixell. Font: autor 
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Quilla: La quilla  també anomenada carena, és una peça longitudinal de fusta o acer (segons el tipus 

de construcció) des d'on neixen les quadernes (les costelles del vaixell). És la peça més important de 

l'estructura sobre la qual es construeix un vaixell. La quilla és la columna vertebral de l’esquelet  les 

quadernes el que dona l’estructura al vaixell.  

Remolcador: Embarcació degudament equipada, amb objectiu principal fer tasques de remolc i amb 

característiques especials, per assistir als vaixells en les seves diferents maniobres al port o fora 

d'aquest. 

RIPA: Reglament Internacional per Prevenir els Abordatges a la mar”. Reglament en el que 

s’expliquen les maniobres i protocols a l’hora de maniobrar amb un vaixell i reconèixer qui té prioritat 

al mar. 

Serveis portuaris: Són tots els serveis que s’ofereixen dins d'un port als vaixells, a les mercaderies i 

als passatgers. 

Tarifa Portuària: Preu que els operadors o prestadors de serveis portuaris, han de percebre dels 

usuaris, com a contraprestació pels serveis que s’hi presten. 

Terminals portuàries: Territori portuari que comprèn un conjunt d'infraestructura i superestructures 

amb els equips i serveis necessaris, per atendre la demanda de vaixells de càrrega i de passatgers. 

Títol, llicència o certificat: És el document expedit per l'Autoritat corresponent o per qui aquesta 

delegui, que acredita al seu titular, l'aptitud o la capacitat obtinguda mitjançant la formació que 

pertoca i el faculta a exercir el càrrec que hi indica. 

Trinca i destrinca de càrrega: Subjectar o fixar una càrrega i viceversa. L’objecte amb el que es fa 

l’acció, també s’anomena trinca. 

Tripulació: S'anomena tripulació al conjunt de persones embarcades acord amb les respectives 

autoritzacions, papers necessaris i cabines, destinades a atendre i complir tots els serveis i tasques 

del vaixell. 

Vaixell: És tota construcció flotant destinada a navegar per aigua de més de dos metres i mig, sigui 

quina sigui la finalitat per la qual va ser construït, així com sigui la que sigui la propulsió que ho faci 

navegar. 

Aquest concepte inclou des de vaixells de transport de càrrega i de passatgers, fins a llanxes 

recreatives i de pesca, passant per barcasses, velers, transbordadors, remolcadors i qualsevol altre 

tipus de vehicle aquàtic. L'expressió vaixell és la definició més genèrica i s'hi engloben multitud de 

propòsits: el transport de mercaderies i de persones, l'esbarjo, la finalitat comercial i lucrativa, la 

defensa nacional, les tasques d'investigació ... i fins i tot plataformes d'extracció de petroli. 

Vaixell de vela: És tot aquell vaixell que utilitza la seva vela com a medi de propulsió i desplaçament 

i no utilitza el motor de bord (en cas de tenir-ne). En el moment en que es comenci a utilitzar per al 

moviment, significarà que és un vaixell de propulsió mecànica. 

Vaixell de pesca: És tot aquell vaixell que es dedica a la pesca utilitzant xarxes, línies, aparells 

d'arrossegament o altres estris de pesca que restringeixin la seva maniobrabilitat; aquesta expressió 

no inclou els vaixells que pesquen amb curricà o un altre art de pesca que no restringeixi la seva 

maniobrabilitat. 
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Il·lustració  18: Vaixell de pesca en plena operació amb els aparells d’arrossegament. Com podem veure, al portar-los 
desplegats, la maniobra es veu reduïda. Font: https://www.espesca.com/ 

 

Varenga: és la primera peça corba que es posa travessada en sentit perpendicular o de babord a 

estribord emmetxada sobre la quilla per a formar la base o peu de la quaderna. [Il·lustració  1716] 

Zona d'Atracada: Zona destinada a embarcar o desembarcar persones o productes. 

Zona de fondeig: Zones prèviament delimitades per l'Autoritat Marítima Portuària (AMP) i 

destinades exclusivament per a l'estacionament amb seguretat d'un vaixell. 

 

Per tal de complementar aquesta unitat didàctica, es recomana la lectura del treball anomenat 

Patrón de embarcaciones de recreo y patrón de navegación básica de la Universitat Politècnica de 

Catalunya, editat l’any 2016 pels autors Marcel·la Castells, Jordi Mateu i Jordi Torralbo en el següent 

enllaç: https://upcommons.upc.edu/handle/2117/84300. 
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b. Vaixell, embarcació i iot 

 

La desconeixença sobre el món marítim fa habitual que sorgeixin dubtes sobre quina diferència o 

diferències hi ha entre un vaixell, una embarcació, un iot o per exemple una barca. Si bé tots 

comparteixen el mateix propòsit com és el de la navegació, la seva utilitat i/o finalitat, així com 

l'eslora o la llista de matrícula, fa que sorgeixin diversos criteris per a diferenciar-los. Així doncs anem 

a partir del concepte d'artefacte flotant.  

Un artefacte flotant és qualsevol objecte global amb capacitat per a la navegació, és a dir, qualsevol 

objecte flotant que tingui una propulsió i un govern. Un cop entesa aquesta senzilla definició, ens 

podem endinsar a la resta de conceptes que precedeixen. 

 

 El Vaixell 

La legislació entén per vaixell a tot aquell artefacte flotant amb una llargada mínima de 2,5 metres. 

Aquesta distància total mesurada, de punta a punta, s’anomena eslora. Si l'eslora és menor a aquella 

distància, l’objecte flotant no es pot considerar com a tal, sinó com un simple flotador. Així doncs, si 

un artefacte flotant té una eslora de dos metres i mig o més, es pot dir que és un vaixell. 

Aquest concepte inclou des de vaixells de transport de càrrega i de passatgers, fins a llanxes 

recreatives i de pesca, passant per barcasses, velers, transbordadors, remolcadors i qualsevol altre 

tipus de vehicle aquàtic. L'expressió vaixell, comprèn a més del seu casc, màquines principals o 

auxiliars i les altres pertinences fixes o no, que són necessàries per als seus serveis de maniobra, 

navegació i equipament, tot i que es trobin separades. 

Un cop entesa la definició de vaixell, podem incloure la resta de definicions: embarcació i iot. Així 

qualsevol artefacte flotant, major que l'eslora mínima, ja sigui una llanxa o un petrolier de 300 

metres, es pot considerar un vaixell. 

Vaixell és la definició més genèrica i s'hi engloben multitud de propòsits: el transport de mercaderies 

i de persones, l'esbarjo, la finalitat comercial i lucrativa, la defensa nacional, les tasques d'investigació 

... i fins i tot plataformes d'extracció de petroli. 

 

 L’embarcació 

Les embarcacions són el tipus de vaixell que està limitat per la llargada de la seva pròpia eslora. Així 

doncs, una embarcació és tot aquell vaixell que té una eslora de com a màxim 24 metres de longitud. 

Així ho recull la legislació nacional [16], que refereix com a embarcació a qualsevol vaixell amb una 

eslora inferior a 24 metres. Tot i així, en el llenguatge quotidià, també s’anomenarà com a embarcació 

qualsevol vaixell de més eslora degut a la influència d’aquesta paraula com a terme genèric. Per 

exemple, a un veler de 30 metres, en el llenguatge quotidià se l’hi pot anomenar embarcació ja que 

pot ser utilitzada per a referir-se també a vaixells de poc tonatge. 

Una embarcació, al tenir una eslora limitada, està normalment reservada a vaixells d'esbarjo, vaixells 

auxiliars de pesca i vaixells petits. Això no treu ni canvia el propòsit de l'embarcació. Es poden trobar 

tan embarcacions de defensa nacional, com per exemple llanxes militars, com d'esbarjo, com un veler 

de 6 metres. 
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El terme "embarcació" s’utilitza sobretot en el Reglament del RIPA, el reputat “Reglament 

Internacional per Prevenir els Abordatges a la mar”, en el que s’expliquen les maniobres i els 

protocols a l’hora de maniobrar amb un vaixell i reconèixer qui té prioritat al mar. 

 

 El iot 

Per altra banda, tenim el iot. La definició de "iot" d'un vaixell no depèn de l'eslora, com en els dos 

casos anteriors, sinó que ve donada per la seva finalitat. Els iots només poden dedicar-se a fins 

recreatius i és un vaixell d'esbarjo, tingui 6 metres o 40 metres. Per exemple, no serveixen per 

transportar persones d'un port a un altre com a trajecte regular, sinó que serveixen per realitzar part 

d'una activitat d'esbarjo. 

 

Avaluació dels objectius: tema 3. Tecnologia marítima 

- Objectiu 8: Entendre i interpretar tots els termes tècnics apresos del sector marítim. 

Per a l’avaluació d’aquest objectiu es realitzarà un examen totalment teòric de tots els conceptes 

impartits en aquesta unitat didàctica a classe. Hi entrarà tots els termes del Glossari de termes 

marítims, nàutics i portuaris d’aquesta unitat. 

L’examen consistirà en diferents exercicis; uns exercicis consistiran en endevinar el que és cada terme 

a partir de la definició i els altres seran de memorització, entesa i redacció, anotant la definició del 

concepte només a partir del nom.  

 

- Objectiu 9: Entendre i utilitzar els conceptes apresos en un context professional. 

Per a l’avaluació d’aquest objectiu i l’assoliment de les competències es proposa una visita a les 

Drassanes de Barcelona per a un posterior treball d’estudi de les principals parts i objectes que es 

troben al dia a dia en un vaixell.  

Durant la impartició d’aquesta unitat es farà una visita programada a les Drassanes del Port en la que 

es permetrà als alumnes veure de prop i reconèixer les parts del vaixell i molts altres conceptes 

relacionats amb el sector marítim que s’han estudiat al llarg d‘aquesta unitat didàctica. Es realitzarà 

un treball de fotografia de tots els conceptes apresos en aquesta unitat i es redactarà un treball 

il·lustratiu mostrant tot allò que s’hagi pogut reconèixer. D’aquesta manera, dependrà de la 

implicació, dels recursos acadèmics i de les ganes d’aprendre, que l’alumnat reconegui tot allò que 

puguin relacionar amb el sector marítim i amb l’estudiat.  

D’aquesta manera es pot fer un treball d’auto-cerca i aprenentatge que permet treballar 

competències d’àmbit lingüístic, amb temes de comprensió de textos, selecció de la informació, 

aplicació d’estratègies de cerca i gestió, entre d’altres; competències d’àmbit personal i social alhora 

d’implicar-se en la visita a les Drassanes de port participant també a l’aula, al centre i a l’entorn de 

manera reflexiva i responsable i/o conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en 

el propi aprenentatge.; i competències de l’àmbit digital com la d’utilitzar les aplicacions d’edició de 

textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de documents 

digitals. 
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-  Objectiu 10: Entendre, utilitzar correctament els conceptes i diferències entre: iot, 

embarcació i vaixell. 

Per a l’avaluació d’aquest objectiu, s’aprofundirà amb les definicions de cada concepte i es farà 

èmfasi en una bona entesa dels mateixos. L’assoliment de les competències d’aquest objectiu 

vindran donades per a la realització d’un exercici en grup que prèviament portaran preparat des de 

casa i durarà dues sessions. Consistirà en entrar en un debat oral amb els seus companys havent, 

prèviament, realitzat una recerca de les característiques que defineixen cada concepte: iot, 

embarcació i vaixell. D’aquesta manera, els alumnes realitzaran una preparació prèvia del que 

exposaran i defensaran a classe davant dels altres companys i podran aplicar estratègies de 

comprensió, d’interpretació i de valor del contingut, d’interacció oral adaptada a la situació 

comunicativa i de planificació de l’escrit d’acord amb la situació i els destinataris. Posteriorment a 

aquest debat oral a classe, cada alumne haurà d’anotar les característiques que s’han arribat a 

consens per a cada una de les definicions. 

“Realitzar una recerca exhaustiva d’informació sobre el què és un iot, un vaixell i una embarcació. 

Anotar les seves característiques i pel que es diferencien per, posteriorment, defensar-ho a classe i 

debatre-ho amb els companys. Un cop realitzada aquesta part, fer un breu treball en el que 

s’identifiquin aquestes característiques i puguin ser enteses per una persona que desconeix el tema. 

Citar la font, redactar i pautar les característiques que cada alumne considera com a més importants 

i principals i realitzar un document amb aquesta selecció de la informació”. 

El format per avaluar aquest objectiu i les competències relacionades permet avaluar a més a més 

l’àmbit transversal digital alhora de cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant 

diverses fonts i entorns digitals, construir un nou coneixement personal mitjançant estratègies de 

tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals i la utilitzar les aplicacions d’edició 

de textos, presentacions multimèdia i tractament de dades numèriques per a la producció de 

documents digitals. 

 

 

4. Els Vaixells 
 

Com hem vist anteriorment, els vaixells són difícils de classificar, especialment perquè hi ha diferents 

criteris de classificació i molts termes per a referir-nos-hi. 

Un cop vista la diferència entre termes per referir els diferents vaixells de manera correcta, la primera 

classificació es podria basar en el tipus de propulsió utilitzada, i permetria agrupar els vaixells en un 

tres grans grups: els vaixell propulsats per la força de l’home, els vaixells desplaçats per la força del 

vent i els vaixells propulsats per la força del motor. Primer veurem el sistema de propulsió basat en 

la força de l’home, el rem. A continuació, s’hi agrupen els velers i són tots aquells vaixells que 

compten únicament amb la propulsió que proporciona la força del seu velam mitjançant el vent, i per 

finalitzar, s’hi inclouen tots els vaixells que disposen d'un motor com a propulsor, incloent els vaixells 

que incorporen veles com a potència auxiliar. 

 

 



69 
 

a. Tipus de vaixell (rem, vent i motor) 

Rem 

La propulsió dels vaixells mitjançant rems és la més antiga i senzilla forma de propulsió que existeix.  

Un rem és una peça llarga i prima de fusta o un altre material que es fa servir per a remar, és a dir, 

donar impuls a les embarcacions. El rem tradicional porta un mànec en un dels seus extrems, mentre 

que l'altre acaba en forma de pala, que és submergida i empesa en l'aigua per a crear l'impuls que fa 

moure l'embarcació en formar una palanca. 

Durant milers d'anys els humans han navegat en embarcacions i vaixells de rems. La guerra en el mar, 

per exemple, es va realitzar a rem durant segles. Només cal consultar les llistes publicades sobre 

batalles navals: la de Salamina, la de les Illes Formigues, la de Ponça, la de Lepant, ...entre moltes 

altres [10].  

Per allà l’any 3000 abans de Crist (aC) babilonis i assiris tenien vaixells de guerra ja moguts 

principalment per rems (operats per esclaus), tot i així sempre anaven acompanyats d’una vela 

quadrada.  

Més tard, cap al 2000 aC van aparèixer els fenicis, un poble de tradició marítima coneguts per ser 

hàbils constructors de vaixells. Les seves naus de guerra eren de fusta, llargues, estretes, molt 

ràpides, amb vela quadrada i amb rems com a sistema de propulsió. Com remers, igual que els assiris 

i babilonis, utilitzaven esclaus. 

El detall que no s'acostuma a tenir en compte és la quantitat i versatilitat d’operacions que 

protagonitzaven les petites embarcacions auxiliars a rem indispensables en tasques com de 

transport, d’exploració, de desembarcament, de passar d'una nau a l'altra, de recollir l'àncora,... A 

més, aquestes tasques es van seguir mantenint tant durant l'època de la vela com posteriorment 

[9][10] i molts pesquers tradicionals que treballaven prop de la costa es propulsaven únicament 

mitjançant la utilització de rems. 

Pel que respecte a la navegació comercial, amb independència del sistema de propulsió dels grans 

vaixells mercants, no hauria estat possible sense l’ajuda de petites embarcacions de rem, com per 

exemple, el cas de les llanxes baleneres, caçant balenes tant prop de la costa com en alta mar arriades 

des d'un vaixell balener, o el de les petites barques dels grans vaixells pesquers de bacallà per a omplir 

les seves bodegues, que il·lustren la importància del rem en l'economia i la vida de les persones. 

 

Il·lustració  19: Model de “Trirrem”. Un vaixell de guerra propulsat per rems, basat en el número de files de remers. Va ser 
usat pels grecs i, després, per cartaginesos i romans. Font: https://ca.m.wikipedia.org/. 
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Vent 

Una vela és el conjunt d’elements de tela resistent o de tela sintètica d’algun material plàstic, 

formada per diverses peces (vessos), que, hissades en un pal, màstil o antena en una embarcació, 

serveixen per a rebre l’impuls del vent i propulsar la mateixa embarcació. S’anomena velam al 

conjunt de veles que una embarcació pot portar per al seu desplaçament. 

 

 

Il·lustració  20: Vaixells amb propulsió únicament de vela. Utilització de vela llatina. Font: https://www.isndf.com.ar/ 

 

La funcionalitat i la manipulació de les veles té molt mèrit, dependent de l'angle entre el vent i la 

superfície, un costat de la vela tindrà més pressió d'aire que l'altre. Aquesta diferència fa que es 

produeixi un avanç cap allà on hi ha menys pressió, aconseguint un desplaçament efectiu. 

Els primers constructors de vaixells de vela dels que es té noticia van ser els egipcis. Fa al menys cinc 

mil anys que els fabricaven per navegar pel recorregut del riu Nil i més tard per el mar Mediterrani. 

 

 

 

Il·lustració  21: Exemple de vaixell navegant a vela. Font: https://www.sailandtrip.com/ 

 

Posteriorment, les embarcacions de vela també van tenir un ús militar, especialment en nacions amb 

un fort desenvolupament durant el s. XV, com Anglaterra, Espanya, Holanda i França. Durant tots 



71 
 

aquests anys es van seguir emprant les veles fins que al segle XIX, esdevingueren obsoletes amb la 

invenció de la màquina de vapor.  

Així doncs, les embarcacions de vela amb ús comercial i militar van ser progressivament 

reemplaçades al llarg de segle XIX per embarcacions a vapor. 

 

Motor 

Des que mica en mica es va reemplaçant la navegació a vela, el vaixell a vapor alimentat mitjançant 

carbó va ser durant unes set dècades l'impulsor d'un dels canvis més importants que ha patit la 

navegació i de la transformació en la logística portuària. Aquest mètode de propulsió funciona 

principalment amb la pressió de vapor. 

Al principi, els vaixells de vapor consumien grans quantitats de carbó, aproximadament 4 o 5 kg per 

Cavall de Potència (HP) i tenien una maquinària molt pesada i unes calderes de grans dimensions que 

reduïen considerablement l'espai disponible per a la càrrega. És per això que durant la dècada del s. 

XIX va existir un desenvolupament i especialització constant per a la millora de les seves 

característiques. 

 

 

Il·lustració  22: NV Gógol, el vaixell de vapor més antic de Rússia actualment amb 109 anys. Font: 
https://www.es.rbth.com/ 

 

Malgrat els successius perfeccionaments que es van millorar la utilització de l'energia del vapor, la 

substitució de les embarcacions de vela per les embarcacions de vapor va ser gradual, amb un llarg 

període en què van coexistir els dos sistemes i fins i tot de manera combinada a bord. 

Posteriorment i amb el constant perfeccionament, a la dècada del 1890, ja entrant el s. XX, la 

indústria petroliera va necessitar d‘un motor econòmic per a la distribució de combustible a nivell 

mundial. La solució al problema de distribució de combustible arreu del món va ser trobada per 

l'enginyer alemany Rudolf Diesel, qui va concedir llicències exclusives per construir els seus 

revolucionaris motors a Suècia i Rússia.  

Poc més després, una de les seves plantes de motors a Sant Petersburg (Rússia) va ser un èxit 

immediat. Es va començar amb un motor dièsel per a bombes industrials per oleoductes i aviat ja es 

va poder projectar al mercat massiu de motors per a vaixells. Les noves naus van atreure l'interès 

públic i professional i es van suscitar nous projectes i comandes. 
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Il·lustració  23: Vaixell italià Sises amb motor dièsel el 1951. Font: Fundació Histarmar http://www.histarmar.com.ar/ 

 

Durant la Gran Guerra (1914 – 1918), es van efectuar avenços significatius, especialment en el 

perfeccionament de la propulsió a motor (turboelèctrica) i durant la 2a Guerra Mundial (1939 – 

1945), la soldadura va substituir els reblons en la construcció naval i pocs anys després el vapor va 

anar desapareixent dels ports. 

 

b. Parts  principals del vaixell 
 

Les principals parts d’un vaixell són: 

 

1. Xemeneia.  

2. Popa.  

3. Hèlix.  

4. Costat de Babord.  

5. Àncora.  

6. Bulb de proa.  

7. Proa. 

8. Coberta 

9. Superestructura.  

 

Il·lustració  24: Esquema il·lustratiu de les part principals més importants i comunes d’un vaixell.                                            
Font: https://www.maritimeworld.web.id/ 
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1. Xemeneia: La xemeneia d'un vaixell és l'element de la superestructura destinat a allotjar les 

canonades d'escapament de motors, turbines i calderes per, desallotjar els gasos tòxics i perjudicials 

dels mateixos. És el tub d’escapament d’un vaixell. 

2. Popa: La popa és la part posterior d’un vaixell. Habitualment és on es disposen el timó i les eines 

de navegació com per exemple els propulsors. 

3. Hèlix: L'hèlix o l’hèlice és un dispositiu format per un conjunt d'elements denominats pales o aletes, 

els quals estan muntats de forma concèntrica al voltant d'un eix i, mitjançant el gir i una orientació 

concreta de les pales, es genera una força en forma propulsió. Aquesta propulsió la incorporen els 

vaixells a motor. 

4. Babord: el costat de babord és el costat esquerre d'una nau mirant cap a proa (cap endavant). Es 

fa servir per a vaixells, avions, naus espacials o similars i, segons el RIPA, durant la navegació de nit 

va marcat amb una llum vermella. El costat oposat s’anomena estribord i de nit va senyalitzat amb 

una llum verda. 

5. Àncora: Una àncora és un instrument nàutic que permet a un vaixell fixar la seva posició en el mar, 

aferrant-se al fons marí sense preocupar-se dels corrents, impedint que navegui a la deriva. Els 

vaixells petits usualment només disposen d'una àncora, unida a la nau amb cadena, o cadena i corda, 

segons la seva eslora, i els més grans en tenen tres, una a la popa i dues a la proa enganxades amb 

cadenes. 

6. Bulb de proa: El bulb de proa, o simplement bulb, consisteix en una protuberància bulbosa a la 

proa del vaixell que exerceix la seva finalitat submergida dins l'aigua, evitant que es formi l'ona de 

proa. D’aquesta manera s’aconsegueix reduir la resistència que genera aquesta onada. 

7. Proa: És la part davantera del vaixell. Té forma de tascó per poder "tallar l'aigua" i així tenir la 

mínima resistència a l’avanç cap endavant durant la navegació. 

8. Coberta: Una coberta és cada una de les superfícies d'un vaixell que el divideixen horitzontalment 

i fan la funció de terra. L'espai entre dues cobertes s'anomena entrepont o entrecoberta. 

9. Superestructura: La superestructura d’un vaixell és la construcció damunt el vaixell. La paraula 

prové del verb llatí, superstruere i significa «muntar damunt». Així doncs, la superestructura 

consisteix en les parts d'una nau construïdes per sobre de la coberta principal. 

 

 

c. Estils de vaixell (mercants, militars, pesca i d’esbarjo) 

 

Tipus de vaixells per al transport internacional de mercaderies 

A continuació, es mostren els diferents tipus de vaixells que hi ha per transportar tota la varietat de 

mercaderies que es mou al voltant de la planeta. Des de càrrega pesada fins a càrrega líquida o 

gasosa.  
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Il·lustració  25: Diferents tipologies de Vaixells dedicats al transport de mercaderies. Cada un especialitzat en la càrrega 
que transporta. Font: https://www.thenounproject.com/ 

 

1. Càrrega general 

Els vaixells de càrrega general són els vaixells de mercaderies més bàsics i més comuns tot i que cada 

cop més, estan caient en desús. Aquests vaixells es caracteritzen degut a que no poden portar a les 

seves bodegues els contenidors de mercaderies, i precisament, estan sent substituïts per aquest tipus 

de vaixell.   

 

 

Il·lustració  26: Vaixell en navegació de càrrega general amb els seus propis medis de càrrega/descàrrega anomenat 
EDAMGRACHT. Font: https://www.vesselfinder.com/ 

 

La càrrega que transporten és molt variada i pot anar des de productes siderúrgics fins a productes 

forestals. A més, compten amb les seves pròpies grues per realitzar les seves operacions de càrrega 

i descàrrega en els ports de destinació i de sortida, d’aquí que s’utilitzin en ports on les instal·lacions 

del mateix port no permeten la càrrega o descàrrega. 

 



75 
 

2. Granelers. Càrrega a granel 

Bàsicament utilitzats per transportar càrregues en forma de gra: com per exemple cereals, ciments 

o minerals. El cost total del transport d’aquests vaixells varia depenent de les tones de mercaderia 

que transportin en els seus cellers. Un vaixell ben carregat sol sortir més econòmic que mobilitzar 

aquest esquelet de ferro a mitja càrrega. La mercaderia es descarrega amb grues gegants en forma 

de cullera als vehicles que, posteriorment, distribuiran la mercaderia. 

 

 

Il·lustració  27: Bodegues obertes de la coberta d’un vaixell  de càrrega a granel amb les grues de càrrega i descàrrega 
operant. Font: https://sectormaritimo.es/ 

 

 

Il·lustració  28: Exemple de descàrrega a granel mitjançant grues de cullera de les instal·lacions a port. Font: 
https://www.en.wikipedia.org/  
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3. Portacontenidors 

Els vaixells portacontenidors són els vaixells més comuns del món i segons les estadístiques, 

expliquen que més de la meitat de el comerç marítim es realitza a través d'aquests tipus de vaixells. 

Poden transportar contenidors estàndard de tots els tipus sempre i quan estiguin regulats per la 

normativa ISO6 (Òrgan Oficial d’Estandardització). Generalment, aquests vaixells són grans i estan 

automatitzats, els contenidors es carreguen i descarreguen amb grues de port expresses per a ells. 

 

 

Il·lustració  29: Vaixell Portacontenidors amb les cobertes completament plenes de càrrega. Font: 
https://www.clusterlogistic.org/. 

 

5. Frigorífics 

La càrrega que porten aquests vaixells s'ha de conservar en un bon estat. És per aquest motiu que la 

mercaderia necessita un tractament tèrmic especial per conservar-se en fred. Solen tenir entre tres 

i cinc cellers per a guardar les seves mercaderies i generalment solen transportar fruites i verdures. 

 

Il·lustració  30: Vaixell de càrrega frigorífic anomenat Salica Frigo. Font: https://www.bilogistik.com/ 

                                                             
6 ISO (International Organization for Standardization): Les normes ISO són documents que s'especifiquen 
requeriments que poden ser emprats en organitzacions per garantir que els productes i/o serveis oferts per 
les organitzacions compleixen amb el seu objectiu. Fins al moment ISO, ha publicat al voltant de 19.500 
normes internacionals. 
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4. Vaixell Roll On - Roll Off o vaixell RO-RO 

Aquest tipus de vaixell mercant, com fa referència el seu nom en anglès, està especialment dissenyat 

per transportar mercaderies amb rodes. És per això que pot transportar des de vehicles de petites 

dimensions com cotxes i motos, fins a vehicles de més dimensions com camions i/o tràilers durant 

viatges de llarga distància.  

Aquests vaixells estan perfectament condicionats per no danyar ni les mercaderies ni els mitjans de 

transport que transporten i tant la càrrega com la descàrrega es realitza mitjançant unes comportes 

abatibles (de diferent forma depenent del vaixell de Roll-on Rol-off. 

 

 

Il·lustració  31: Il·lustració esquemàtica d'un vaixell Ro-Ro amb les comportes d’embarcament i desembarcament 
desplegades i les diferents cobertes. Font: https://www.stocklogistic.com/ 

 

6. Petroliers 

Els petroliers són tipus de vaixell mercant especialitzat en el transport de petroli cru i pot donar 

cabuda fins a dos milions de barrils de petroli, que són unes 280.000 tones. Aquests vaixells es 

caracteritzen per tenir sobre la coberta un munt de connexions i canonades per a mantenir segura la 

mercaderia que transporten i a causa de les seves grans dimensions, atraquen en ports on les 

instal·lacions són molt grans o bé a alta mar per a la futura gestió de la seva mercaderia. 

 

 

Il·lustració  32: Vaixell de Petroli cru en navegació. Coberta característica amb les connexions i canonades per al 
manteniment del petroli. Font: http://www.tecnologia-maritima.blogspot.com/ 
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7. Vaixells Gasers o vaixells de gas liquats 

Aquest tipus de vaixell mercant es diferencia de la resta degut a que sobre la seva coberta, porta uns 

tancs esfèrics de grans dimensions en els quals s'emmagatzema tot  tipus de gas liquat. 

 S’anomenen així degut a que transporten el gas en forma líquida dins dels seus tancs esfèrics, i ho 

aconsegueixen sometent al gas a una pressió molt gran. 

 

 

Il·lustració  33: Vaixell Gaser en navegació amb els característics tancs esfèrics de gas liquat a coberta. Font: 
http://www.celtapesca.es/ 

 

8. Vaixell químiques o de càrregues químiques 

Els Vaixells de càrregues químiques disposen de diversos tancs hermètics perquè no es barregin de 

cap manera les diferents substàncies químiques que transporten. Poden carregar diferents tipus de 

producte i es classifiquen, segons el tipus d'agressivitat o risc de la seva càrrega, en tres classes (Tipus 

1, 2 o 3). A més, són vaixells d'un elevat cost per les exigències constructives que tenen i es 

diferencien del petrolier per la seva menor grandària (uns 150 metres d'eslora) ja que també es 

caracteritzen per tenir ramificacions de canonades a coberta. 

Juntament amb els vaixells mercants de gas liquat i petroliers, són els vaixells més segurs del món 

degut a totes les mesures de seguretat que els regulen. 

 

 

Il·lustració  34: Exemple de vaixell mercant de productes químics, anomenat Bow Cecil, atracat a la terminal. Disposa de 
petits tancs a coberta i les ramificacions de canonades. Font: https://www.marine.sener/ 
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Il·lustració  35: Coberta d'un vaixell quimiquer des de coberta. Font: https://www.mundomaritimo.cl 

 

9. Bestiar 

Com el seu nom indica, els vaixells mercants de bestiar transporten animals de tot tipus. Perquè als 

animals no els falti menjar durant una travessa, aquests vaixells compten amb zones adaptades per 

a la dispensa del menjar dels diferents grups de bestiar. Dins d’aquest grup de vaixells es poden trobar 

casos en els que, per exemple, també es poden portar corrals a l’aire lliure a la seva coberta, encara 

que generalment són tancats i no estan exposats al temps. 

 

10. Transbordador 

Els vaixells de passatge o transbordadors són el tipus de nau que s'usa per a transportar viatgers d'un 

indret a un altre. Aquestes naus, poden transportar al mateix temps tant persones com vehicles i són 

de línia regular. Això significa que sempre estan realitzant el mateix trajecte i el seu viatge és 

generalment de menys de 24 hores. També, són coneguts amb l'anglicisme catalanitzat de ferri, 

derivat de l'anglès ferry. 

 

 

Il·lustració  36: Transbordador de la companyia espanyola ARMAS on opera majoritàriament a les illes Canàries. Font: 
https://www.directferries.es/ 
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Principals embarcacions a vela i altres naus de petites dimensions 

 

Il·lustració  37: Diferents tipologies d’embarcacions de vela i altres naus de petites dimensions. Cada un especialitzat per la 
funció per la qual està dissenyat. Font: https://www.thenounproject.com/ 

 

- Coca 

Les coques son embarcacions que van aparèixer al segle X i van tenir el seu apogeu durant el segle XI 

i XII. Son vaixells que es feien servir generalment per al comerç marítim i que portaven una petita 

tripulació. Tenien un casc rodó d'uns 20 metres d'eslora i una mànega d'uns 10 metres, les veles eren 

quadrades (que se situaven en l'únic pal situat al centre de l'embarcació) i de vegades anaven 

acompanyades per soldats que les protegien d'assaltants i lladres.  

 

 

Il·lustració  38: Reconstrucció d'una coca medieval. Font: https://es.wikipedia.org/ 
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- Carraca 

Les carraques van ser les precursores naturals de les coques. Van sorgir al segle XII i van estar-se 

solcant els mars fins al segle XVI.  

La configuració bàsica de la carraca comptava amb un pal i una gran vela en forma de rectangle a 

més de comptar amb un calat considerable. Tenien una relació d’eslora / mànega aproximadament 

de 3 i al tenir un gran calat, només podien carregar i descarregar en ports d'altura, si no havien de 

fondejar a prop de les costes i anar descarregant la mercaderia en petites embarcacions que 

transportessin la càrrega a port. Amb el pas el temps van augmentar el seu nombre de pals (arribant 

a portar fins a quatre) i van arribar a ser vaixells per al transport de càrrega molt variada, des de 

matèries primeres fins exèrcits a cavall. 

 

 

Il·lustració  39: Carraca actual que ofereix trajecte desde les illes Elafiti desde Dubrovnik. Font: https://www.guias.travel/ 

 

- Nao 

La nao va ser una embarcació que es va usar en els segles XIV, XV, XVI i XVII. Van heretar de les coques 

el casc rodó, el timó en el codast i el castell de popa encara que van millorar molt les seves 

prestacions. També, el nombre de pals va augmentar al igual que ho va fer la carraca i el tonatge dels 

naos va augmentar entre els 150 i les 500 tones. El francbord d’aquestes embarcacions era bastant 

elevat, les veles eren quadrades i la relació eslora / mànega era molt similar a la de la carraca.  

Les més reconegudes i cèlebres són la Santa Maria de Cristòfol Colom i la Nau Victòria d'Hernando 

de Magallanes (aquesta última moltes vegades considerada una carraca). 
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Il·lustració  40: Rèplica de la Nao Victoria. Font: https://es.wikipedia.org/ 

 

- Galera 

La galera va sorgir al segle XIV i no va ser fins al segle XVII que aconsegueix la seva màxima esplendor. 

Eren embarcacions típicament mediterrànies que constaven d'un casc més allargat que els antics 

trirrems. Posseïen a més un castell de proa i un habitatge a la proa per l'acomodació dels oficials. 

Eren embarcacions bastant grans i podien portar un, dos i tres pals variant en funció del nombre de 

rems i l'eslora de la mateixa. La més petita de les galeres podien tenir quatre rems per banda, però 

les més grans, com les galeres portugueses de l'Armada Invencible, comptaven fins amb 306 remers. 

 

 

Il·lustració  41: Galera de guerra construïda per una cerimònia de les Olimpíades de Londres de 2012. Font: 
https://significadoconcepto.com/ 
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- Caravel·la 

Les caravel·les van ser embarcacions inventades pels portuguesos i que van utilitzar els espanyols en 

els seus llargs viatges durant el segle XV. Al principi eren utilitzades com embarcacions pesqueres 

però les seves prestacions van anar augmentant i van passar a ser vaixells de càrrega i d'exploració. 

Les caravel·les podien navegar a 15 nusos gràcies al velam del que disposaven(veles llatines), 

comptaven amb tres pals i eren embarcacions més lleugeres que les seves predecessores. Eren 

estretes i tenien una eslora de fins a 30 metres i per les seves característiques, requerien una major 

destresa per maniobrar-les. 

Les caravel·les més cèlebres són La Niña i La Pinta, totes dues van estar presents en l'expedició en 

què Cristòfor Colom va arribar a l’actual Amèrica. 

 

 

Il·lustració  42: Caravel·la Vera Cruz (amb veles llatines) a la desembocadura del riu Tajo. Font: https://es.wikipedia.org/ 

 

- Galió 

El galió es considera una embarcació típicament espanyola i va començar a usar-se al segle XVI. Eren 

vaixells potents i poderosos encara que eren bastant lents. Podien usar-se tant per batallar i lluitar 

contra països enemics com per comerciar o transportar béns. 

De la mateixa manera que al segle XV les naus i les carraques van reemplaçar a les coques medievals, 

en la segona meitat de segle XVI, els galions ja havien començat a reemplaçar als naos i carraques. 
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Il·lustració  43: Pintura representativa del Galió San Mateo a la batalla de les Azores. Font: https://www.hypescience.com/ 

 

- Navili 

El navili era un vaixell de guerra de veles quadrades i tres pals que va formar part dels esquadrons de 

batalla entre els segles XVII i XIX. 

Constaven de dues o tres cobertes artillades per destruir els vaixells enemics i es classificaven en 

funció del nombre de canons. Els navilis consumien molta fusta en la construcció ja que el casc es 

formava mitjançant la superposició de taules gruixudes de roure o alzina arribant a aconseguir un 

gruix de mig metre. El seu desplaçament solia ser de 3.000 tones com a màxim, el major fins llavors. 

 

 

Il·lustració  44: El navili Santísima Trinidad. Font: https://ca.wikipedia.org/ 
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- Goleta 

Les goletes eren vaixells de vela de dos o més pals que van aparèixer al segle XVIII i el seu ús es va 

destinar més a activitats mercantils i de cabotatge. Aquesta embarcació va desaparèixer al segle XIX 

juntament amb la navegació a vela.  

 

 

Il·lustració  45: Goleta Santa Eulàlia adquirida en subhasta el 1997. Font: https://www.mmb.cat/ 

 

- Corbeta 

La corbeta era un vaixell lleuger de dos pals de el segle XVIII i veles quadrades. Disposava d'una única 

coberta de combat amb una única bateria. El normal és que no tingués més de 20 canons. Una de les 

seves missions principals era escoltar els vaixells que transportaven mercaderies per evitar el setge i 

abordatge de lladres o pirates. De vegades també es dedicava a explorar per als grans esquadrons de 

guerra. 

 

 

Il·lustració  46: Pintura representativa de la corbeta cuirassat Castilla. Font: https://www.pinterest.es/ 
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- Fragata 

La va sorgir després de la recerca d'un vaixell més robust i amb major poder ofensiu que els anteriors.  

Les fragates disposaven tres pals i eren embarcacions més lleugeres que els navilis de línia que 

formaven el nucli principal de les esquadres de vela. Comptaven com a màxim amb dues cobertes, 

una d'elles artillada. Finalment, les fragates van passar a ser vaixells de guerra arribant a les 1.500 

tones, concebuts per a actuar en missions de guerra naval, encara que podien donar suport a altres 

missions. 

Actualment, la fragata se segueix utilitzant en missions de guerra naval i antisubmarina, encara que 

pot disposar de sistemes per actuar com a vaixell de suport en altres missions. El terme fragata és 

molt anterior a la navegació a vapor i durant el s. XX van ser els vaixells capital de la flota gràcies a la 

seva gran capacitat d’armament i blindatge. Va ser després quan durant la 2a Guerra Mundial7, el 

paper va canviar i els portaavions els van rellevar degut a la seva importància estratègica. 

 

 

Il·lustració  47: Fragata història Llibertat atracada a Ghana, 2012. Font: https://www.lagaceta.com.ar/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 2ª Guerra Mundial: Va ser un conflicte militar mundial que es va desenvolupar entre l’any 1939 i 1945. 
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Altres tipus de vaixells de grans dimensions 

 

- Portaavions 

Un portaavions és un vaixell de guerra capaç de transportar i operar avions, helicòpters, altres naus 

i drons. En l’actualitat els portaavions són els vaixell capital8 de la flota utilitzats com una base mòbil 

per a les aeronaus que entren en combat o en les ocasions en les que s’hagin de realitzar tasques de 

reconeixement. 

 

 

Il·lustració  48: Portaavions Nord Americà al 2014. Font: https://www.tarragonaradio.cat/ 

 

- Destructor 

En terminologia naval, el destructor és un vaixell de guerra ràpid i maniobrable dissenyat per 

proporcionar escorta a vaixells majors en flotes, combois o grups de batalla, i defensar-los contra 

enemics menors, però de gran potència de foc (originalment vaixells torpediners, posteriorment 

submarins i aeronaus). 

                                                             
8 Vaixell capital (de l'anglès capital ship) és un concepte anglosaxó aplicat als principals vaixells de guerra 
d'una armada i els més importants. 
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Il·lustració  49: El destructor Xinès, el més gran i perillós del món. Font: https://www.mundo.sputniknews.com/ 

 

- Dragamines 

Un Dragamines, buscamines, caçamines o detector de mines és un vaixell que té com a missió 

principal la identificació i destrucció de mines explosives marines. Actualment són de fibra no 

magnètica. Antigament, a causa dels diferents tipus de mines, la detecció es realitzava per diversos 

mitjans, però, en l'actualitat i gràcies als avanços del sonar, es pot dir que és l'única manera d'actuar 

envers elles. 

 

 

Il·lustració  50: Dragamines alemany Fische el 1972. Font: https://www.es.wikipedia.org/ 
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- Submarí 

Un submarí és un vaixell capaç de navegar sobre la superfície de l'aigua o submergit. Els submarins 

són molt útils des del punt de vista tant estratègica-militar, per ser difícils de detectar i destruir quan 

naveguen a gran profunditat, com per recerca científica i exploració del fons marí. Es dona molta 

atenció al disseny d'aquests submarins perquè al desplaçar-se ho facin silenciosament i evitin la seva 

detecció. Com el so viatja molt més fàcilment dins l’aigua que dins l'aire, el so d'un submarí és la 

característica que el fa més fàcilment detectable. 

 

 

Il·lustració  51: Submarí d'atac estatunidenc. Font: https://ca.wikipedia.org/ 

 

 

Il·lustració  52: Museu Technisches a Viena. Font: https://www.bahamj.life/ 
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Avaluació dels objectius: tema 4. El vaixell 

 

- Objectiu 11: Reconèixer el funcionament bàsic i les parts principals d’un vaixell i diferenciar 

els tipus de vaixells. 

L’assoliment de les competències d’aquest objectiu vindran donades amb la realització de dos tallers 

diferents que ja s’imparteixen al Museu Marítim de Barcelona (https://www.mmb.cat/). Per una 

banda, el primer taller està titulat “Què és un vaixell” i través de la visita guiada i de la història que 

s’hi explica, l’alumnat trobarà respostes a les preguntes que es plantegen, alhora que podran 

conèixer exemples d’embarcacions reals, de la col·lecció del museu. També, podran comparar els 

materials de construcció de les embarcacions (fusta, fibra, ferro...), i les diferents maneres de 

propulsar-les (rem, vela, motor...). Aquesta visita es realitzarà al inici de la Unitat didàctica. 

 Per altra banda, el segon taller s’anomena “Històries de vaixells” i la visita es realitzarà al final de la 

Unitat didàctica. El Museu Marítim de Barcelona acull una gran nombre de models d’embarcacions 

que permeten tenir una visió global de com ha evolucionat el mitjà de transport més antic del món: 

el vaixell.  Una maqueta d’un vaixell mercant grec, la rèplica de la Galera reial que va participar en la 

batalla de Lepant, una maqueta de la Nau Victòria que va completar la primera circumnavegació al 

planeta Terra i un model de fragata utilitzat pels alumnes de l’Escola de Nàutica a la segona meitat 

del s. XIX. Aquestes són algunes de les peces que es poden observar i estudiar per entendre la 

importància d’aquesta màquina tecnològica que és el vaixell, per a què servien, com navegaven i com 

era la vida a bord. D’altra banda, el museu també disposa de peces com cartografia o instruments de 

navegació, que poden ajudar a entendre la seva importància en la descoberta d’un medi tan hostil 

com és el mar. És per això que per l’assoliment d’aquestes competències es plantegen aquests dos 

tallers, que de forma completa permetran avaluar als alumnes, no només per la comprensió teòrica 

dels conceptes, sinó per les visites presencials al Museu Marítim i les xerrades de participació i 

interacció. 

La visita al Museu durarà una sessió cada taller i es realitzarà durant dos dies diferents. A més a més, 

després de cada visita es realitzarà una prova individual per a valorar l’après i el grau d’assoliment 

dels conceptes en els que el docent decideixi donar especial atenció. 

 

- Objectiu 12: Aprendre i defensar els diferents propòsits dels vaixells a motor. Conèixer les 

possibilitats laborals que ofereixen i veure el ventall tan ampli de professions que atorguen. 

Després de les visites al Museu Marítim de Barcelona i els seus tallers pràctics, ara és possible fer una 

millor valoració de l’assoliment dels conceptes i les competències d’aquest objectiu.  

Per a l’avaluació d’aquest objectiu, cada alumne haurà d’escollir un tipus de vaixell, ja pot ser de vela 

o motor, per a aprofundir en el tipus de vaixell i tot el referent, el propòsit, la professió, la forma, el 

mètode de propulsió principal; i si n’hi ha d’auxiliar, les característiques i les parts, on s’emprava,... 

D’aquesta manera, els alumnes realitzaran una preparació prèvia del que presentaran a classe davant 

dels altres companys i companyes, aprofundint i fent incís en cada tipus de vaixell. Posteriorment, el 

treball de cada alumne serà entregat a l’alumnat, via format digital o físic en paper, per a ser utilitzat 

com a material d’estudi. Durant la realització d’aquesta activitat, els i les alumnes podran aplicar 

estratègies de comprensió, d’interpretació i de valor del contingut del que expliquen els seus 

companys i companyes i d’interacció adaptada a la situació comunicativa i planificació de l’escrit 

d’acord amb la situació i els destinataris. 
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“Realitzar la preparació exhaustiva d’informació sobre un dels tipus vists de vaixell tant de vela com 

de motor per, posteriorment, defensar-ho a classe i exposar-ho davant dels i les companyes”. Citar 

la font i preparar totes les característiques i informació necessàries per a fer una presentació del 

tema davant dels companys i companyes de l’assignatura.  

Amb aquest format, es permet treballar altres competències de l’àmbit personal com prendre 

consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal, també,  participar a l’aula, 

al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable. A més, es fomenta l’autoaprenentatge i 

l’aprendre a ser resolutiu ja que a l’hora de trobar-se amb obstacles, s’aprendrà com resoldre’ls. 

 

 

5. Navegació i estabilitat del vaixell 

 

a. Conversions i equivalències  
 

 Conversions de longitud 

La unitat principal per a mesurar la distància és el metro (m) amb els seus múltiples i submúltiples, a 

partir d’aquí, trobem equivalències importants en funció del metro que s’han usat al llarg de la 

història del mon marítim. N’és el cas de la unitat de mesura el peu. 

 

1 peu 1 metre 

0,3048 metres 3,2808 peus 

Taula 4: Conversió de peu a metre i viceversa. Font: autor 

 

Tot i així, la mesura estàndard de longitud i distància queda poc escalada a l’hora de parlar sobre les 

distàncies que han de recórrer els vaixells de tot el món. És per això que hi ha una unitat expressa 

per a expressar distàncies tant en el món marítim com en l’aeri. És la milla marina (milla m). 

 

La milla marina, o també anomenada milla nàutica, equival exactament a 1,85200 quilòmetres, el 

que ve a ser 1852,0 metres exactes. 

 

1 milla nàutica 1852 m 1,852 km 

1 km 1000 m 0,539957 milles n 

Taula 5: Conversió de milla nàutica a metre i quilòmetres i viceversa. Font: autor 
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Il·lustració  53: Representació dels múltiples i submúltiples al voltant de la unitat estàndard de massa del Sistema 
Internacional (SI). Font: https://www.unprofesor.com/ 

 

 Conversions de pes 

La unitat principal per a mesurar les distàncies és el gram (g), a partir d’aquí, trobem els seus múltiples 

i submúltiples. 

Tot i així, la mesura estàndard de pes queda poc escalada a l’hora de parlar sobre vaixells en el món 

marítim. Les mercaderies, el combustible, el pes del vaixell i moltes altres característiques es mesuren 

amb tones.  

 

 

1 tona 

kg g 

1.000 kg 1.000.000 g 

Taula 6: Equivalència entre grams, quilograms i tones. Font: autor 

 

També se sent a parlar sobre la lliure. La lliura (lb) és una unitat de massa utilitzada actualment en el 

sistema imperial d'unitats del sistema d'unitats de mesura dels Estats Units. És important conèixer el 

seu valor i equivalència degut a la importància dels EEUU en l’economia marítima mundial, per això, 

se segueix utilitzant en certs indrets i per a mesures no tant grans com la tona. 

 

1 lliure 1 quilogram 

0,45359237 quilograms 2,20462262 lliures 

Taula 7: Conversió de la lliure i el quilogram i viceversa. Font: autor 

 

 

 Conversions de volum 

La unitat principal per a mesurar volums és el litre (L), tot i així, l’equivalència que s’utilitza més per 

a descriure grans capacitats i grandàries considerables és el metre cúbic (m3). A partir d’aquí, trobem 

cadascun dels seus múltiples i submúltiples. 

 

1 kg 1 g 

0,001 tones 0,000001 tones 
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Unitat Abreviatura Equivalència Equivalència 

Quilolitre kL 1000 L 1 m3 

Hectolitre hL 100 L  

Decalitre daL 10 L  

Litre L 1 L 1 dm3 

Decilitre dL 0,1 L  

Centilitre cL 0,01 L  

Mil·lilitre mL 0,001 L 1 cm3 

Taula 8: Taula de conversions entre litres i metres cúbics. Font: autor 

 

Tot i així, la mesura que s’utilitza en el món marítim a l’hora de parlar d’unitats estàndard de volum, 

és el TEU, acrònim del terme en anglès Twenty-foot Equivalent Unit o Unitat equivalent a 20 peus.  

Els TEU són caixes metàl·liques anomenades contenidors que tenen una mida de 20 peus de llarg, 8 

peus d'ample i 8,5 peus d'altura. Això implica un volum exterior de 38,51 metres cúbics. Així mateix, 

cal destacar el seu pes màxim de 21.600 quilos sense tara i la seva capacitat de 33 metres cúbics 

interiors. 

Per altra banda, els FEU són contenidors més grans. Tal i com les seves sigles indiquen, el FEU significa 

Forty-foot Equivalent Unit o Unitat equivalent a 40 peus i mesura exactament 40 peus. 

 

 

Il·lustració  54: Terminal de contenidors en la que es veu una operació de col·locació d'un contenidor TEU. Font: 
https://www.glossarissimo.wordpress.com 
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b. Els graus de llibertat d’un vaixell  

 

Tot vaixell, sigui un super-iot o sigui un artefacte flotant, està sotmès a 6 graus de llibertat, 3 de 

rotació i 3 de translació. Els tres graus de translació són els moviments lineals:  

- El moviment d’avanç-retrocés, en anglès surge,  

- La guinyada, en anglès yaw i 

- El desplaçament lateral, en anglès sway. 

 

Per altra banda, els moviments de rotació són els que, com diu el seu nom, fan rotar el vaixell: 

- El balanceig, en anglès roll, 

- El capcineig, en anglès pitch i 

- La deriva vertical , en anglès heave. 

 

 Moviments de translació:     · En el pla vertical, elevació-descens o deriva vertical (heave) 
1 

 
  · En el pla transversal, babord-estribord o  deriva lateral (sway) 

2 

 
  · En el pla horitzontal, avanç-retrocés o deriva longitudinal (surge) 

3 

   

 Moviments de rotació:           · Sobre la vertical, la guinyada (yaw) 
4 

 
   · Sobre la línia horitzontal transversal, el capcineig (pitch) 

5 

 
   · Sobre la línia horitzontal longitudinal, el balanç (roll) 

6 

Taula 9: Graus de llibertat del vaixell on cada número està presentat a la il·lustració 37 – font: d’autor 

 

 

 

Il·lustració  55: Esquema d’un embarcació i els seus 6 graus de llibertat – font: d’autor          
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c. Concepte flotabilitat 

 

Tots els vaixells, siguin més petits o més grans, tinguin formes del casc més quadrades o més 

arrodonides, floten. Per entendre el concepte de flotabilitat primer hem de saber què és el principi 

d’Arquímedes. 

 

Arquímedes de Siracusa va ser un físic grec que va postular un dels principis més importants de la 

física: 

Un cos insoluble totalment o parcialment submergit en un fluid (líquid o gas) en repòs rep una 

força de baix cap a dalt igual al pes del volum del fluid que desallotja. 

 

Aquesta força d’ascensió de baix cap a dalt actua en el centre de gravetat de l’objecte i s’anomena 

empenyiment d’Arquímedes, bàsicament permet que els objectes puguin surar. Amb poques 

paraules, si l’empenyiment és superior a la força del pes de l’objecte submergit, el que es crea és el 

fenomen de la flotabilitat.  

 

 

Il·lustració  56: El principi d’Arquímedes de forma il·lustrativa. El volum submergit és igual al volum desallotjat. Font: 
https://ca.wikipedia.org/ 
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La fórmula física d’Arquímedes diu així: 

 

E = m · g = d · g · V 

 

On: 

- E = Empenta en Newtons (N). 

- m = Massa en Quilograms (kg). 

- g = Constant de l’acceleració de la gravetat (9,81 m·s-2). 

- d = Densitat del fluid en kg·m-3. 

- V = Volum del fluid desplaçat en m3. 

 

En la pràctica, el principi d’Arquímedes explica que un cos sura quan el seu pes és inferior al pes del 

líquid desallotjat, en canvi, quan el pes del cos submergit és superior al pes del líquid desplaçat, el 

cos s’enfonsa. Per exemple, cal molta força per a submergir una pilota a l'aigua, perquè desallotja 

molta aigua però en canvi pesa poc (està plena d'aire). Si se submergeix una pilota plena de sorra, el 

pes serà superior a l'empenyiment i la pilota s'enfonsarà. 

La flotabilitat doncs, és la capacitat d'un cos per sostenir-se dins d'un fluid. Aquest sura quan la força 

resultant de la pressió exercida en la part inferior del cos és superior per força resultant del seu pes 

més la pressió exercida en la part superior. El cos puja fins que ambdues resultants són iguals. Per 

això els cossos que suren no surten volant. 

 

 

Il·lustració  57: Representació il·lustrativa del que és la flotabilitat. Font: https://ca.wikipedia.org/ 
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Per tal de completar la teoria, l’alumnat podrà visualitzar un vídeo il·lustratiu del principi 

d’Arquímedes, la flotabilitat i del perquè els grans vaixells suren (https://www.enciclopedia.cat/ec-

gec-0005354.xml) (font: Diccionari enciclopèdic de Catalunya). 

 

d. Sortides laborals 

A continuació es farà la breu descripció de les possibles sortides laborals del sector marítim. Els 

camins que existeixen per arribar a cada una d’elles depenen molt de la formació acadèmica i laboral 

de cada candidat. 

 

Posicions més demandades en vaixells mercants: 

 Assistent de cabines: Aquest càrrec s’ocupa principalment de l’assistència en general al 

personal de les cabines i la seva bugaderia respectiva. 

 Auxiliar de coberta: A càrrec de diferents tasques a zona de coberta, tals com informar als 

passatgers sobre la ubicació de diverses ubicacions dels diferents serveis i instal·lacions dins 

del vaixell. Portar encàrrecs per ells, mantenir la higiene de les cadires, gandules i altres 

materials i, en general, tasques de neteja. 

 Ajudant del bar: S’ocupa de la neteja de l’àrea del bar i el seu equipament. 

 Ajudant de Cambrer: És el responsable de proporcionar assistència general als cambrers en 

e servei de menjador i begudes als passatgers. 

 Ajudant de Cuina: Persona responsable de la assistència de ajudar als cuiners en els processos 

de preparació del menjar, així com la neteja, conversació i ordre general de tots els utensilis 

de la cuina i elements de treball sota la supervisió del cuiner principal. 

 Ajudant de sala de màquines: Assistència general en les diferents tasques realitzades en la 

sala de màquines del vaixell (sala del motor), com manteniment i reparacions de caràcter 

menor. 

 Ajustador: És el mariner encarregat de la neteja i del manteniment dels sistemes mecànics 

del vaixell. 

 Cambrer: Responsable del servei general de menjar i begudes en els restaurants i menjadors 

a bord del creuer de forma puntual, eficient i personalitzada per assegurar un servei de 

qualitat i la satisfacció dels clients. 

 Capità: Persona encarregada de pilotar el vaixell i de liderar la seva tripulació al complet. És 

la persona amb més coneixement i de més experiència de tot el vaixell. Realitza les tasques 

de més responsabilitat i de més perill alhora de pensar en la seguretat de la tripulació, 

càrrega i vaixell. 

 Contramestre: És el cap dels mariners de coberta i és la persona del vaixell que controla més 

el tema de manteniments i operacions al vaixell. 

 Engreixador: Lubrica els components mòbils dels motors i els seus sistemes auxiliars; 

monitoritza i controla els indicadors de temperatura, pressió, estat dels sistemes, nivell d’oli, 

entre d’altres; prenen part en certes tasques de mecànica com per exemple, la transferència 

doli, carburats i altre fluids. A més, assisteix al manteniment general de la sala de màquines. 

 Primer cuiner: Encarregat de coordinar i organitzar al segon i tercer cuiners apart dels 

subalterns al seu càrrec per la preparació de tot el menjar a bord del vaixell. 

 Personal de neteja: Encarregats de la neteja general dels espais i àrees públiques del vaixell. 
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 Mariner general: És l’encarregat de les tasques de neteja i manteniment de totes les àrees 

del vaixell, així com la col·laboració en les tasques de manipulació de materials i maquinària 

que no requereixi d’una formació especialitzada. 

 Mariner de pont: És l’encarregat de operacions de vigilància del vaixell i de la navegació, 

comprovació de la profunditat de les aigües en zones de poca profunditat, maneig dels 

diferents aparells del vaixell (material de càrrega i descàrrega, ganxos i cordatge, àncores, 

bombes, mànegues, etc.) , realitza tasques de neteja general a totes les zones del vaixell, 

petites reparacions i tasques d'eliminació d'òxid i pintura. 

 Pilot: Persona/es encarregada/es de pilotar el vaixell sota la supervisió del capità. Depenent 

de l’estructura jeràrquica del vaixell i del número de tripulants i pot haver fins a tres pilots 

amb diferents graus i responsabilitats. Pilot de 1a categoria, de 2a categoria o de 3a 

categoria. 

 Segon i Tercer cuiner: Responsables de preparar el menjar i dirigir el personal subaltern sota 

la supervisió del primer cuiner. 

 

 

Posicions més demandades en plataformes petrolíferes: 

 Assistent de perforació: És la persona al càrrec de la instal·lació de perforació quan el 

perforador no es troba a bord. Supervisa a tot el personal de perforació i els treballs que es 

realitzen en aquest departament; manté els diaris de registre per al perforador; i dirigeix 

reunions i entrenaments de seguretat i prevenció de riscos dissenyats per evitar qualsevol 

possible problema o accident a bord. 

 Assistent electricista: Responsable de les operacions diàries de manteniment i reparació en 

els sistemes elèctrics de la instal·lació, com ara generadors, alternadors, components i 

sistemes elèctrics dels motors, entre altres; monitoritza i controla indicadors i sistemes de 

mesura, recollint dades per l'electricista cap, el supervisor de manteniment i els enginyers. 

L'electricista ha de ser una persona hàbil i improvisadora, capaç de donar solució immediata 

a problemes o fallades inesperats. 

 Bussejador: Ajuda a l'enginyer de treballs submarins en els aspectes tècnics i pràctics de la 

feina encarregada en aquest departament. 

 Electricista: És el responsable de les operacions diàries de manteniment i reparació en els 

sistemes elèctrics de la instal·lació, com ara generadors, alternadors, components i sistemes 

elèctrics dels motors, entre altres; monitoritza i controla indicadors i sistemes de mesura, 

recollint dades per l'electricista cap, el supervisor de manteniment i els enginyers. 

L'electricista ha de ser una persona hàbil i improvisadora, capaç de donar solució immediata 

a problemes o fallades inesperats. 

 Mariner de plataforma: Tasques de neteja i manteniment de tots les àrees en vaixells de 

perforació i / o suport, així com col·laboració en tots els treballs de manipulació de materials 

i estris de la mateixa que no requereixin una formació especialitzada. 

 Mecànic de plataforma: S'encarrega del manteniment de tota la instal·lació mecànica de la 

plataforma, així com d'executar les reparacions oportunes, podent ser ascendit a mecànic 

cap. 

 Muntador de bastides: És el responsable i encarregat del muntatge de bastides i estructures 

provisionals per sostenir a treballadors i materials durant la construcció, manteniment i 

reparació de diferents estructures. És un treball itinerant, depenent de les exigències i 

necessitats de la companyia. 
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 Peó de plataforma: Responsables de les tasques generals de bord, com poden ser mantenir 

les zones de coberta netes i en ordre, eliminació d'òxid, pintura, entre altres; subministrar 

qualsevol classe d'equip o eina requerida; i assistir a l'operador de grua a descarregar els 

subministraments i equips des dels vaixells, enganxant i desenganxant la càrrega i guiant les 

maniobres de la grua. 

 Perforador: És el responsable de tots els processos de perforació i de la maquinària usada en 

els mateixos, sent un lloc de gran responsabilitat; supervisa a tot el personal de perforació i 

els treballs que es realitzen en aquest departament; manté els diaris de registre per als 

enginyers; i dirigeix reunions i entrenaments de seguretat i prevenció de riscos dissenyats 

per evitar qualsevol possible problema o accident a bord. 

 Soldador: Reparacions i treballs de soldadura en les estructures metàl·liques. Els soldadors 

han d'estar molt capacitats i mostrar un alt grau de preparació, ja que la seguretat general 

en la instal·lació depèn d'això. Poden romandre de forma fixa en una explotació o ser 

desplaçats contínuament a diferents llocs de treball per participar en diferents projectes. 

 

 

Posicions més demandades en el sector marítim pesquer i a port 

 Activitats en pesca de palangre, arrossegament i cèrcol, i en transport marítim: Realitzar les 

feines de pesca, arrossegament maniobra i govern del vaixell, seguint instruccions dels seus 

superior i complint les normes de seguretat. 

 Activitats en pesca amb arts de malla i marisc, i en transport marítim: Realitzar les activitats 

extractives de la pesca i marisc a la superfície mitjançant els diferents tipus d'arts menors, 

nanses i equips de marisc, atenent el seu manteniment i a la posterior classificació i 

conservació de les captures, maniobra i govern del vaixell, seguint instruccions del seu 

superior i complint les normes de protecció i seguretat. 

 Activitats auxiliars i de suport al vaixell a port: Realitzar les funcions de vigilància del vaixell 

pesquer, així com el manteniment i greixatge dels elements de bord, en la seva estada a port, 

ocupant-se sota les indicacions d'un superior, de les tasques de càrrega i descàrrega d’homes 

i provisions , i les de manteniment i reparació dels equips de pesca fora d'ús, col·laborant en 

les diferents maniobres a realitzar pel vaixell a port, observant en tot moment les normes de 

seguretat. 

 Activitats subaquàtiques per a instal·lacions aqüícoles i recol·lecció de recursos: Realitzar 

intervencions fins a una pressió màxima de 4 atmosferes, sota supervisió de el cap d'equip, 

per mantenir instal·lacions aqüícoles submergides i poblacions objecte de cultiu, així com 

recol·lectar recursos subaquàtics (algues, equinoderms, poliquets, mol·luscs, crustacis), 

aplicant les mesures de seguretat, prevenció de riscos laborals i de protecció de recursos. 

 Activitats de cultiu de plàncton i cria d'espècies aqüícoles: Realitzar, sota supervisió, tant les 

activitats de reproducció, incubació, i cultiu de larves, post-larves, llavor i alevins, com les 

activitats de producció de plàncton per a consum directe o d'aliment viu en funció de les 

espècies que es cultiven a les explotacions aqüícoles, per obtenir el nivell de qualitat 

establert, aplicant la normativa de riscos laborals i de respecte a l'entorn. 

 Activitats d'engreix d'espècies aqüícoles: Realitzar, sota supervisió, activitats dirigides a el 

pre-engreix i engreix de peixos, crustacis i mol·luscs en tot tipus d'instal·lacions, per obtenir 

el nivell de qualitat establert, respectant la normativa aplicable de qualitat, prevenció de 

riscos laborals i de protecció mediambiental. 
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 Amarratge de port i monoboies: Executar les operacions d'amarratge i desamarratge de 

vaixells a port i monoboies, així com de connexió i desconnexió de mànegues en monoboies, 

respectant les condicions de seguretat i observant la normativa aplicable en aquestes 

operacions. 

 Activitats d'extracció i recollida de crustacis adherits a les roques: Realitzar activitats 

d'extracció i preparació per a la venda de crustacis adherits a les roques en zones d'alta 

exposició a l'onatge, complint el que disposa en matèria de seguretat i salut laboral i 

protecció a el medi natural. 

 Engreix de peixos, crustacis i cefalòpodes: Supervisar i / o realitzar l'engreix de peixos, 

crustacis i cefalòpodes en una explotació aqüícola, aconseguint la qualitat establerta en el 

Pla de producció de l'empresa, en condicions de seguretat, higiene i de protecció de l'entorn. 

 Gestió de clubs nàutics i esportius: Organitzar, gestionar i executar les activitats del club, 

espais i serveis. Compliment de la satisfacció dels seus socis i organització d’esdeveniments i 

competicions. 

 Govern d'embarcacions i motos nàutiques destinades al socorrisme aquàtic: Fer servir 

embarcacions a motor amb fins comercials de menys de 10 metres d'eslora, i màxim de 12 

passatgers que operin dins d'aigües interiors i aigües continentals, amb una potència 

adequada a l'embarcació i vetllant per la seva integritat física, en condicions de seguretat per 

a la seva tripulació, la de tercers i amb respecte a l'entorn. 

 Manipulació i conservació en pesca i aqüicultura: Realitzar operacions de preparació i 

condicionament dels productes de la pesca i de l'aqüicultura per a la seva comercialització, 

seguint les instruccions del superior i mantenint les condicions de seguretat i higiene. 

 Manteniment d'instal·lacions en aqüicultura: Organitzar i realitzar, sota supervisió, el 

manteniment de les instal·lacions, maquinària i equips d'una empresa aqüícola, comprovant 

el seu funcionament, i a el temps que respectant la normativa de prevenció de riscos laborals 

i de protecció mediambiental. 

 Operacions en instal·lacions i plantes hiperbàriques: Realitzar intervencions fins a una pressió 

màxima de 7 atmosferes i manejar i mantenir els equips i instal·lacions d'una planta 

hiperbàrica en operacions de càrrega d'equips amb aire i nitrox i recompressions en cambra 

hiperbàrica, aplicant amb rigor les mesures de seguretat. 

 Operacions subaquàtiques de reparació a flor d'aigua i reflotament: Mantenir i reparar l'obra 

viva de vaixells i artefactes flotants així com estructures i instal·lacions submergides, 

mantenint-les operatives segons criteris establerts i adoptant les mesures necessàries per 

garantir la seguretat dels operaris. Reflotar vaixells, artefactes i vehicles. 

 Operacions en transport marítim i pesca litoral: Organitzar, gestionar i executar les activitats 

del transport marítim en pont i màquina, extracció i conservació de la pesca, en aigües 

interiors i en les proximitats de la costa, en condicions de seguretat i complint la normativa 

aplicable nacional i internacional. 

 Operacions subaquàtiques de salvament i rescat: Realitzar intervencions fins a una pressió 

màxima de 7 atmosferes per efectuar operacions de salvament i rescat subaquàtic, aplicant 

en el seu àmbit competencial les mesures de seguretat, de prevenció de riscos laborals i 

protecció ambiental 

 Operacions de bombament per a càrrega i descàrrega en vaixells: Manipular i mantenir l'estat 

operatiu dels sistemes de bombes i canonades, tant pneumàtiques com hidràuliques, durant 

les càrregues, descàrregues i trasbalsos de les mercaderies a bord d'un vaixell, respectant les 
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condicions de seguretat, la normativa mediambiental i de prevenció de riscos laborals 

específics. 

 Operacions de control del funcionament i manteniment de la planta propulsora, màquines i 

equips auxiliars del vaixell: Controlar el funcionament i efectuar el manteniment de la planta 

propulsora, màquines i equips auxiliars del vaixell les característiques determinin les 

administracions competents per a aquest nivell, i col·laborar en la seguretat, supervivència i 

assistència sanitària a bord, observant la normativa nacional i internacional d'aplicació, 

utilitzant la llengua anglesa quan sigui procedent, i actuant, si s'escau, sota la supervisió 

general de tècnics i / o professionals de nivell superior. 

 Operacions portuàries de càrrega, estiba, descarrega, desestiba i transbord: Realitzar 

activitats de manipulació de mercaderies durant les operacions de càrrega, estiba, 

descarrega, desestiba i transbord de mercaderies transportades en els vaixells, seguint les 

instruccions dels responsables de l'operativa i complint el que disposa en matèria de 

seguretat i salut laboral. 

 Entre altres…. 

 

 

Avaluació dels objectius: tema 5. Navegació i estabilitat del vaixell 

- Objectiu 13: Descriure el concepte de flotabilitat i entendre els graus de llibertat del vaixell. 

Comprendre el perquè. 

L’avaluació d’aquest objectiu vindrà donada per una prova exercici a classe. Prèviament, les classes 

de l’assignatura en la que s’imparteix aquesta part d’aquesta unitat didàctica estaran 

complementades amb dues sessions al laboratori del mateix institut. Amb ajuda del professor de 

física o no, degut a que els Fluids es treballen a l’assignatura de Física de 4t ESO en profunditat, es 

realitzaran varis experiments i probes per entendre i veure de forma física el que és el Principi 

d’Arquímedes i la flotabilitat aplicats al sector marítim. A més, es realitzaran experiments pràctics a 

petita escala dels 6 graus de llibertat que té un vaixell, d’aquesta manera, l’alumnat podrà plantejar-

se les preguntes correctes i treure’n les respostes corresponents. 

Després d’aquestes sessions d’experimentació al laboratori, l’avaluació de l’objectiu serà possible 

amb un exercici de raonament per veure si l’alumnat ha entès de forma correcta els conceptes i no 

hi ha marge per cap confusió. L’enunciat de l’exercici posarà als alumnes en vàries situacions de la 

vida quotidiana i professional en les que el concepte de flotabilitat haurà d’estar més que après per 

a poder-les resoldre de forma raonada. 

Aquest exercici permetrà veure de forma individual moltes competències transversals de l’àmbit 

personal com les de l’autoaprenentatge i/o la capacitat de resolució de problemes dal dia a dia. 

 

- Objectiu 14: Reconèixer els valors emprenedors que són aplicables en situacions quotidianes 

i en diverses activitats professionals i aplicar-los al disseny d’una idea real viable, tot utilitzant 

les eines al abast i analitzant la informació del voltant. 

L’assoliment de l’objectiu 14 ve donat mitjançant la realització d’un treball documental de temàtica 

oberta. Cada alumne/a, tant de forma individual com en parelles haurà de realitzar un treball 

documental sobre alguna professió relacionada amb el sector marítim vista al llarg de l’assignatura, 
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estudiar-la, investigar-la i documentar-la per tal d’esplaiar la professió del sector marítim que a cada 

alumne/a li hagi cridat més l’atenció. Això permetrà que cada alumne/a faci una recerca de la tasca 

al mar que li ha fascinat més i sobretot, permetrà que els i les altres alumnes de l’assignatura escoltin 

i entenguin amb tota aquesta informació funcional per ajudar-se a decidir què els hi agrada més o 

menys pel seu futur, descartar opcions i dedicar-hi temps 

 

- Objectiu 15: Utilització correcta i interpretació de les unitats de mesura en el sector marítim. 

Per a l’avaluació d’aquest objectiu es procedirà a fer una prova examen que consistirà en exercicis 

pràctics sobre les unitats de mesura utilitzades el dia a dia marítim i algun exercici teòric que 

consistirà en relacionar les equivalències de les mesures: peu, el metre i la milla, la lliure i la tona,... 

sempre amb l’escala correcta. També, es realitzarà una proba amb exercicis sobre els contenidors i 

el seus volums, el TEU, el FEU i altres tipus de contenidor tractats prèviament a les classes de 

l’assignatura optativa. D’aquesta manera, podran assolir competències tant de l’àmbit matemàtic,  

utilitzant estratègies matemàtiques per resoldre problemes, com de l’àmbit científic, resolent 

problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic. Els exercicis seran de la tipologia 

d’exercicis que s’hagin fet i resolt a classe. 
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4.5. Valoració final 
a. Taula resum i fitxa de l’assignatura 

A continuació, s’adjunta una taula resum de les competències bàsiques treballades i per assolir al 
llarg de l’assignatura optativa a 4t d’ESO. A més, la taula mostra les competències i les hores 
lectives en funció de les unitats didàctiques i l’àmbit de treball. 
 

Unitats 
didàctiques 

Duració 
(setmanes/ 

sessions) 

Competències bàsiques àmbits prioritaris Competències 
àmbits 

transversals 

Àmbit 
lingüístic 

Àmbit 
matemàtic 

Àmbit 
social 

Àmbit 
de 

coneixe
ment 

del 
medi 

Àmbit 
científic 

Àmbit 
personal 

Àmbit 
digital 

UD nº 1 – 
El sector 
marítim 

4 
setmanes/ 
8 sessions 

CB.1, 
CB.3, 
CB.4, 
CB.5, 
CB.7, 
CB.8.   

- CB.1 
CB.2 
CB.3 

CB.1,  
CB.2,  
CB.3. 

- CB.1,  
CB.2,  
CB.3,  
CB.4. 

CB.2,  
CB.3,  
CB.4, 
CB.5, 
CB.6, 
CB.7, 
CB.8. 
 

UD nº 2 – 
Història de 
la nàutica 

4 
setmanes/ 
8 sessions 

CB.1, 
CB.4, 
CB.5. 
 

CB.1,  
CB.2,  
CB.6,  
CB.12. 

CB.1 
CB.2 
CB.3 
CB.5 
CB.11 

CB.1,  
CB.2,  
CB.3. 

- CB.1,  
CB.2,  
CB.3,  
CB.4. 

CB.2,  
CB.3,  
CB.4, 
CB.5, 
CB.6, 
CB.7, 
CB.8. 
 

UD nº 3 – 
Tecnologia 
marítima 

10 
setmanes/ 
20 sessions 

CB.1,  
CB.2, 
CB.3, 
CB.4, 
CB.5, 
CB.7, 
CB.8, 
CB.13.   
  

CB.1,  
CB.2, 
CB.6. 

- CB.1. CB.4, 
CB.5. 

CB.1,  
CB.2,  
CB.3,  
CB.4. 

CB.2,  
CB.3,  
CB.4, 
CB.5, 
CB.6, 
CB.7, 
CB.8. 
 

UD nº 4 – 
El vaixell 

10 
setmanes / 
20 sessions 

CB.1, 
CB.3, 
CB.5, 
CB.7, 
CB.8, 
CB.10.  

CB.6 - CB.1,  
CB.2,  
CB.3. 

- CB.1,  
CB.2,  
CB.3,  
CB.4. 

CB.2,  
CB.3,  
CB.4, 
CB.5, 
CB.6, 
CB.7, 
CB.8. 
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UD nº 5 – 
Navegació i 
estabilitat 
del vaixell 

7 
setmanes/ 
14 sessions 

CB.5, 
CB.10. 

 

CB.1,  
CB.2,  
CB.3,  
CB.6, 
CB.12. 

CB.12 
CB.13 

- CB.4, 
CB.5. 

CB.1,  
CB.2,  
CB.3,  
CB.4. 

CB.2,  
CB.3,  
CB.4, 
CB.5, 
CB.6, 
CB.7, 
CB.8. 
 

 

 

 

 

Orientació per l’avaluació 
 

Tasques d’avaluació Orientació per a l’avaluació 

- Estudis històrics 
- Estudis documentals 
- Estudis bibliogràfics 
- Preparació exhaustiva de la temàtica 

prèvia als debats de l’aula 
- Sessions de debat a l’aula 
- Sessions d’interacció i participació a 

l’aula 
- Treballs orals  
- Treballs escrits 
- Recopilació d’informació visites i 

sessions pràctiques 
- Resums de les sessions pràctiques 
- Exercicis avaluables 
- Exàmens de teoria i practica 
- Presentacions i exposicions 

- En cada Unitat Didàctica s’avaluaran les 
competències de l’àrea. 

- Segons els resultats, el docent reajustarà 
la seva planificació. Avaluació de criteri. 

- Al final de cada Unitat es planteja una 
proba d’avaluació per cada una de les 
seves competències. 

- Es permanent i es permet al docent 
prendre decisions sobre els processos 
d’ensenyança. 

- S’identificarà els alumnes que presentin 
més dificultat per proporciona’l-s’hi una 
ajuda extra o un reforç. Avaluació 
formativa. 

- L’alumnat rebrà un retroalimentació per 
part del docent per regular els seus 
processos d’aprenentatge. 

- Es permetrà identificar les metes 
d’aprenentatge de l’alumnat. 

- Els resultats de l’avaluació continuada 
permetrà comunicar els resultats als 
pares del resultat dels progressos i 
dificultats dels estudiants/es. Avaluació 
qualitativa. 

 

Així doncs, l'avaluació de l’assignatura “Principis bàsics del món marítim a ESO” es realitza en dos 
processos d’avaluació diferents: d'una banda hi ha l’avaluació de les competències i d'altra banda 
s'avaluen les capacitats de cada alumne. Les competències s'avaluen amb els indicadors 
d'acompliment establerts per a cada curs i les capacitats s'avaluen amb els indicadors d'avaluació de 
les capacitats. 
 
Com hem vist, l’orientació per l'avaluació serà: 
 
Per una banda, l’avaluació formativa. Mitjançant l'avaluació identifiquem les dificultats, necessitats 
i els èxits d'aprenentatge dels estudiants durant el procés pedagògic. Això ens ajuda a retro alimentar 
els aprenentatges esperats sobre la marxa. 
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Per altra banda, l’avaluació de criteri. Amb aquesta avaluació es mesura, compara, avalua i qualifica 
en funció dels aprenentatges previstos o esperats, a través d'un conjunt d'indicadors, això permet 
observar què, com i fins a on un estudiant ha desenvolupat els aprenentatges. 
Per últim, l’avaluació qualitativa. Amb aquesta última avaluació es privilegien els processos 
d'aprenentatge abans que els resultats; es busquen valorar i explicar descriptivament el que sap fer 
l'estudiant respecte del que hagués de saber fer (aprenentatges previstos). 

 

 
Eines, materials i instruments educatius 
 

Eines d’orientació pel treball Instruments 

- Assajos 
- Probes exercici 
- Probes examen 
- Sessions de debat 
- Presentacions i exposicions 
- Problemes  
- Treballs  
- Sessions visuals 

- Plataformes digitals 
- Fitxes d’observació 
- Exàmens d’avaluació 
- Llistes de confrontació 
- Rúbriques d’avaluació 

Materials educatius 

- Text escolar 
- Quadern de treball 
- Matriu de continguts 
- Manual del docent 
- Portafolis de l’assignatura 
- Ordinador 
- Projector 
- Pissarra 
- Reproductors de vídeo i àudio 

 
 
Espais d’aprenentatge de l’assignatura 
 

Espais d’aprenentatge 

- Aula 
- Pati escolar 
- Laboratori de ciències del centre 
- Centre escolar 
- Les Drassanes 
- El port de Barcelona 
- El Museu Marítim de Barcelona 
- Municipi 
- Infraestructures del port 
- Port comercial de Barcelona, Tarragona, entre d’altres 
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b. Proposta d’implementació de l’optativa al calendari del curs 
2021-22. 

 
 
El calendari del curs escolar del 2021-22 té una duració total de 35 setmanes com estipula el Ministeri 
d’Educació, començant al Setembre de 2021 i acabant el curs escolar al Juny de 2022. 
Tenint en compte que el curs escolar del 2021 comença el dilluns 13 de setembre, la seva data de 
finalització oscil·la entre el 20 i el 22 de juny del 2022. 
 
 

 
Il·lustració  58: Proposta d’implementació de l'assignatura pel curs 2021-22. Font: autor. 
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Calendari 

 El 13 de setembre de 2021: inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil, l'educació 

primària, l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà 

de formació professional i d'arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a 

l'accés a cicles de grau mitjà, el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius 

de grau superior i en la resta dels ensenyaments de règim especial, llevat de les escoles 

oficials d'idiomes. 

 

 Del 23 de desembre de 2021 al 9 de gener de 2022: vacances de Nadal. 

 

 Del 28 de març al 10 d'abril de 2022: vacances de Setmana Santa. 

 

 Del 20 al 22 de juny de 2022: acaben les classes a tots els centres, llevat de les dels 

ensenyaments de règim especial i les de la formació professional, que ho faran d'acord amb 

la seva programació acadèmica. 

 

 Del 15 i el 20 de juny de 2022: es realitzen les proves extraordinàries de l'educació secundària 

obligatòria (ESO).  

 

 
A continuació, s’adjunta l’exemple de les unitats didàctiques en forma de plataforma educativa 
(Il·lustració 59 i 60). 
 

 
Il·lustració  59: Exemple de plataforma virtual educativa pels alumnes del 4t curs d'Educació Secundària. Font: autor 
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Il·lustració  60: Exemple de plataforma virtual educativa pels alumnes del 4t curs d'Educació Secundària. Font: autor 
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5. Conclusions 
 
Després de la realització d’aquest treball, sóc conscient de tota la feina que hi ha darrera del disseny 

de qualsevol assignatura, sigui de caràcter optatiu o obligatori. No és tant fàcil d’implementar i fer 

de manera correcta i ordenada. 

Una assignatura no només és el material que s’imparteix al llarg de la mateixa. Segons el Diccionari 

de la Llengua Catalana, una assignatura és la “matèria o grup de matèries que conformen un 

programa que ha d'ésser ensenyat per un professor dins un període de temps determinat i que 

formen part d'un pla d'estudis”. Ara bé, formar part d’un pla d’estudis significa que, l’assignatura que 

en forma part, cobreix la necessitat de desconeixement de l’alumnat i la seva franja d’edat i/o 

complementa el seu nivell de coneixement i facilita l’assoliment de les competències bàsiques 

d’estudi a través del seu aprenentatge.  

Actualment, el sistema educatiu és molt hermètic i tancat; els cursos, els cicles, les hores i les classes 

són molt poc flexibles a l’hora de fer variacions i s’ha hagut de trobar la manera per tal d’implementar 

el disseny i creació d’una nova assignatura. És per això que, perquè una assignatura sigui viable i 

pugui ser implementada s’ha de saber en quin curs i a quina edat el sistema educatiu permet fer-ho.  

Per una part, partint de que el disseny de l’assignatura ha tingut com a base cobrir la manca 

d’informació sobre el sector marítim i nàutic s’ha decidit per implementar-la en una edat en la que 

l’alumnat ha de començar a ser conscient del seu futur i d’escollir mica en mica el que els agrada. Així 

doncs, s’ha decidit que la millor franja d’edat és al 2n curs del 2n cicle d’ESO, l’Educació Secundària 

Obligatòria, és a dir, l’últim curs, 4t d’ESO.  

Per altra banda, per tal de que això hagi estat possible, tal i com està estipulat a la llei d’educació que 

ens regeix, el caràcter de l’assignatura és de caràcter optatiu i això permet que, tant els centres com 

tots els alumnes que la vulguin cursar, en treguin un profit avantatjós.  

El que primer vaig detectar quan vaig començar a realitzar aquest treball final de màster és la manca 

de coneixement del sector marítim en general, fet que em va motivar a tirar-lo endavant. 

La recerca i el coneixement obtingut en el disseny i creació d’aquesta assignatura han permès veure 

que la millor opció és implementar-la en forma d’assignatura optativa al 4t curs d’ESO. Al 4t curs de 

l’Educació Secundària Obligatòria es dona a escollir entre varis itineraris segons la temàtica 

d’assignatures que més convé o més interessa als alumnes: Un itinerari tecnològic, un de ciències, un 

de lletres... És per això que el cursar aquesta assignatura a 4t en forma d’opció optativa, dona a tots 

els centres, alumnes i docents marge i flexibilitat a l’hora de prendre decisions sobre ella i com 

impartir-la.  

El fet d’implementar l’optativa a l’últim curs de l’etapa d’ensenyament obligatori, permet a molts 

alumnes considerar, amb noves nocions d’informació, el seu futur facilitant la presa de decisions i 

inclús allargar la seva etapa d’estudiants per a continuar amb una formació superior. A més, 

implementar-la a l’últim curs d’ESO fa que l’alumnat pugui decidir amb més fermesa el seu següent 

pas, ja no a nivell d’estudis només, sinó que en el cas de voler-se incorporar al món marítim des de 

més joves, se’ls hagi ofert un ventall més gran d’eleccions i opcions per decidir, tant laborals com 

formatives. 

Per una banda, el sector marítim és un sector molt complet del que se’n pot treure molt profit i 

depenent de la manera d’ensenyament, pot ser un punt extra i a favor a l’hora d’ajudar a assolir les 

competències bàsiques dels diferents àmbits d’ensenyament, ja que no només se centra amb un 
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àmbit. A més, pot ajudar a reduir la taxa d’abandonament i fracàs escolar gràcies a renovar el pla 

d’estudis dels centres, donar noves nocions de realitat a l’alumnat i recuperar la formació i 

l’especialització del sector, que des de fa anys s’està perdent.  

A més, el mar ofereix un ventall d’oportunitats i noves formacions, donant feina a milers de 

professionals des de càrrecs que necessiten d’especialització concreta i complexa a càrrecs que no 

es necessita experiència prèvia ni formació. És un sector econòmic molt fort tant a nivell nacional 

com internacional i la realització d’aquesta assignatura el posiciona d’acord amb la importància que 

té.  

També,  el sector marítim brinda una gran versatilitat de coneixement i nocions sobre el dia a dia real 

que podrà ajudar a l’alumnat a sortir de la rutina i poder mostrar interès amb una temàtica nova, que 

diàriament està entre nosaltres i, de forma general, s’obvia. En definitiva ajudar, en la mesura del 

possible, a entendre millor el funcionament del món marítim, del món actual i entendre moltes coses 

que donem per suposades. 

Per altra banda, l’assignatura mostra el sector marítim i el mar de forma neutre i sense diferències 

socioculturals, d’aquesta manera, mitjançant el seu aprenentatge en clau de gènere, ja que és un 

sector masculinitzat, es pot canviar la percepció de l’alumnat a l’hora de plantejar-se’l.  

És per aquest conjunt d’avantatges, entre d’altres, que l’assoliment de les competències bàsiques de 

l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria són més fàcils d’assolir i d’avaluar. L’assignatura de 

“Principis bàsics del món marítim a l’ESO” ha estat dissenyada a partir dels objectius de l’etapa d’ESO, 

és per això que, prendre consciència, desenvolupar habilitats, raonar, comprendre textos i situacions, 

interactuar oralment, debatre, llegir, aplicar estratègies de cerca i gestió, entre d’altres, són l’objecte 

d’aprenentatge en quan a l’objectiu d’aquesta assignatura. 

També, aquesta assignatura permet treballar i reunir conceptes de diverses matèries gràcies a la seva 

implicació amb la realitat diària: economia, història, física i/o matemàtiques. D’aquesta manera, quan 

apareixen conceptes que s’han pogut treballar o es treballaran en altres matèries, s’assoleixen d’una 

altra manera més completa i amb exemples d’aplicació real. Per exemple, el principi d’Arquímedes a 

física i els vaixells, els factors de conversió a matemàtiques i les unitats de mesura del mar, o història, 

entenent, relacionant i analitzant, per exemple, l’evolució dels vaixells, la societat i/o l’economia de 

cada l’època. 

En definitiva, la implementació de l’optativa “Principis del món marítim a l’ESO” proporcionaria a 

l’alumnat del 4t curs de l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria una empenta a l’hora de decidir el 

pròxim itinerari, sigui laboral o formatiu. Trencaria amb la manca d’informació sobre el món marítim 

i tot el que està relacionat, d’aquesta manera seria possible veure que no és tan hermètic ni queda 

tan lluny del nostre abast. Es treballaria positivament la perspectiva de gènere i es trencaria amb 

estereotips. També, al ser una assignatura pròxima a la realitat, podria donar grans nocions per 

entendre el funcionament del món adult i pot ajudar als alumnes a introduir-se a la realitat laboral. 

A més, les opcions després de cursar 4t d’ESO no només es veurien limitades a seguir cursant 

batxillerat o un grau mitjà, sinó que encara es donarien més opcions en les que no es requereix 

experiència per entrar en el sector, però si brindarien especialitat. 
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