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Patró/ona d’embarcacions d’esbarjo

Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya

Programa de pràctiques de seguretat i navegació de patró/ona d’embarcacions
d’esbarjo
1. Seguretat i comprovacions abans de sortir a la mar. Coneixement i maneig del material de seguretat, revisió
dels punts crítics de l’embarcació i comprovacions prèvies a la sortida a la mar.
2. Planificació de la derrota i lluita contra incendis. Planificació de la derrota: identificació de la zona a navegar,
estat i capacitat de la tripulació i interpretació de les previsions meteorològiques. Qüestions de lluita contra
incendis.
3. Motors i instal·lació elèctrica. Identificació dels elements de la instal·lació propulsora i de la instal·lació
elèctrica. Engegada del motor i comprovacions de funcionament.
4. Manteniment de l’embarcació, prevenció de la contaminació i cordam. Manteniment de l’embarcació i dels
seus elements. Precauciones en funció del material de l’embarcació. Anti-incrustants. Prevenció de la
contaminació marina. Maneig de caps i nusos bàsics.
5. Maniobres. Maniobres a la dàrsena, atracades i desatracades. Velocitat de seguretat.
6. Fondeig, vigilància i control de la derrota. Maniobra de fondeig i control del rumb i les regles del RIPA.
Identificació de marques i balises. Rumb invers i precaucions en la navegació nocturna i amb visibilitat limitada.
7. Navegació. Aspectes pràctics de navegació, com la determinació de la correcció total per enfilacions, la
situació per demores, enfilacions i equips GNSS, així com per estima gràfica. Ús de la sonda i la corredora.
Posicionament ràpid a la carta. Reconeixement de la costa, demores i vora de seguretat.
8. Maniobres de seguretat. Maniobra d’home a l’aigua usant la funció MOB de l’equip GNSS; seguretat a les
maniobres de donar i rebre remolc. Es tindran en compte també les precaucions en el rescat des d’embarcació i
amb helicòpters.
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