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ACTIVITATS DE FORMACIÓ ESPORTIVA PRIMER SEMESTRE 2019-20 

Patró d’embarcacions d’esbarjo (PER) 
Patró de navegació bàsica (PNB) 

Continguts 

PER 
Governament d’embarcacions d’esbarjo a motor, o motor i vela de fins a 15 metres 
d’eslora i potència de motor adequada per a la navegació que es realitze entre la costa 
i les 12 milles; així com la navegació entre illes als arxipèlags Balear i Canari. A més de 
poder conduir motos aquàtiques. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10344 
PNB 
Amb aquest el títol es poden governar embarcacions d’esbarjo fins a vuit metres 
d’eslora amb potència de motor adequada a aquesta. Es pot navegar en qualsevol sentit 
sempre que l’embarcació no s’allunye més de cinc milles de la costa, en navegació 
diürna i nocturna. A més, es poden governar motos aquàtiques de qualsevol classe. 
 

Professorat 

José Luis Sugrañes Escrivà 

● Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. 

● Director de l’Escola d’Ensenyament Nàutic Esportiu «Esport Nàutic». Número 

d’homologació EEND 105 C. 

● Director de l’Escola de Vela del Club de Vela Benicàssim. Escola de 

catamarans. 

● Responsable i instructor de l’Escola de Creuers del RCNC. 

● Responsable del vaixell escola de la Universitat Jaume I. 

● Patró professional. PCP. 

● Patró professional d’embarcacions d’esbarjo. PPER. 

● Curs de formació bàsica en el mar per l’Institut Social de la Marina: 

● Primers auxilis 

● Supervivència en el mar. 

● Prevenció i riscos laborals a bord. 

● Competència marinera. 

● Lluita contra incendis a bord. 

● Operador general del sistema mundial de seguretat i socors. 

● Lluita contra incendis avançat. 

● Sanitari avançat. 

● Capità de iot. 

● Certificat especialista en iots de passatge i Ro-Ro. 

● Instructor de vela per la FVCV. 

● Oficial auxiliar de regates. 

● Submarinista «open water PADI» i especialista NITROX. 

● Subcampió d’Espanya en dues ocasions, classe catamarà. 

● Tercer d’Espanya en classe tornado. (Classe olímpica). 

● Patró i tripulant de classe creuer-regata durant més de quinze anys. 

Dates 

Teòrica:17,19,24,26 de setembre; 1,3,15,17,22,24,29,31 d’octubre; 
5,7,12,14,19,21,26 y 28 de novembre. Examen: 30 de novembre, en València. 

Pràctica: Encara per concretar. En l’embarcació escola de l’UJI, en funció del nombre 
d’alumnes, s’organitzaran grups de no més de vuit persones, i un cap de setmana amb 
pràctiques de seguretat, navegació i vela en dissabte i diumenge. 

Dies Teòrica: PER: dimarts i dijous – PNB: dimarts. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10344
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Pràctica: dissabtes i diumenges. 

Horari 

Teòrica: de 19 h a 21 h. 

Pràctica: 
- Seguretat i navegació, dissabtes, des de les 9 h fins a les 18 h, i diumenges, des 

de les 9 h fins a les 18 h. 
- Vela, dissabtes, des de les 9 h fins a les 18 h, i diumenges, des de les 9 h fins a 

les 18 h. 
- Curs de ràdio operador de curt abast dos dies entre setmana, dimarts i dijous de 

17 h a 21 h. 

Lloc Pavelló poliesportiu de l’UJI i embarcació escola de l’UJI. 

Preu 

Curs complet PER i PNB, motor: curs amb pràctiques obligatòries de seguretat i 
navegació i curs de ràdio operador de curt abast (No inclou les pràctiques de vela). 

● Estudiantat, PAS, PDI i personal treballador d’empreses vinculades: 525 euros 
/ sols PNB, 300 euros. 

● Cònjuge, parella de fet, fills i filles menors de 18 anys (segons les 
característiques de l’activitat oferida), d’un membre de la comunitat universitària. 
Empreses de servei de l’UJI (treballadors i treballadores que desenvolupen la 
seua jornada laboral dins de l’UJI), monitors i monitores i entrenadors i 
entrenadores del Servei d’Esports: 585 euros / sols PNB, 325 euros. 

● AlumniSAUJIpremium: 585 euros / sols PNB, 325 euros. 
● Altres col·lectius: 650 euros / sols PNB, 350 euros. 

Curs complet PER i PNB, motor i vela, incloent-hi pràctiques de vela, 16 h. 

● Estudiantat, PAS, PDI i personal treballador d’empreses vinculades: 650 euros 
/ sols PNB, 425 euros. 

● Cònjuge, parella de fet, fills i filles menors de 18 anys (segons les 
característiques de l’activitat oferida), d’un membre de la comunitat universitària. 
Empreses de servei de l’UJI (treballadors i treballadores que desenvolupen la 
seua jornada laboral dins de l’UJI), monitors i monitores i entrenadors i 
entrenadores del Servei d’Esports: 710 euros / sols PNB, 450 euros. 

● AlumniSAUJIpremium: 710 euros / sols PNB, 450 euros. 
● Altres col·lectius: 775 euros / sols PNB, 475 euros. 

Places 8, mínim i 16, màxim. 

Avaluació 

Control d’assistència del 80% de les sessions de les classes teòriques. 
Superar les pràctiques del curs (acta de sol·licitud de pràctica de la GV). 
Examen oficial de la Conselleria: València, 30 de novembre. 
(Examen: test de 45 preguntes. Temps: 90 minuts). 
*Obligatori superar les tres parts per a obtenir el certificat d’aprofitament i crèdits ECTS 
de l’UJI. 

Crèdits 
Convalidable per 2 crèdits ECTS. 
Normativa de reconeixement de crèdits en els estudis de grau per a activitats universitàries. 

Durada 

PNB 
- 8h Pràctiques de seguretat. 
- 4h Pràctiques ràdio comunicacions 
- 22h Teòriques 
- 16h Opcionals de pràctiques de Vela 

          Total: 34h obligatòries +16h opcionals. 

PER 
- 16h Pràctiques de seguretat i navegació. 
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- 12h Pràctiques simulador de ràdio comunicacions. 
- 42h Teòriques. 

     -    16h Opcionals de pràctiques de Vela 

         Total: 70 h obligatòries +16h opcionals. 

Inclou 

• Cartes nàutiques. 

• Cartera de l’escola, amb material per a càlculs: 

o Transportador. 

o Bolígraf, llapis, goma, retolador. 

o Regla de 40 cm. 

• Llibre de text. 

• Quadern de problemes. 

• Totes les presentacions del curs. 

• Exàmens oficials de la Conselleria dels últims anys. 

No inclou 

Taxes de la Generalitat per a drets d’examen i expedició: 

o http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=927 

Certificat mèdic necessari (el nostre alumnat es beneficia d’un 50% de descompte. En 
centres de reconeixement mèdic reconeguts per la DGMM, els quals col·laboren amb 
«dxt nàutic»). 

Inscripció 
Fins al dia 10 de setembre al Servei d’Esports de l’UJI o en la web  

Obligatori ser major d’edat (18 anys). 

 
Més informació: 

http://ujiapps.uji.es/serveis/se/ambits/formacio/ 
Servei d’Esports 

964 728 804 / 964 729 314 

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=927
http://ujiapps.uji.es/serveis/se/ambits/formacio/

