CURS DE PATRÓ D’EMBARCACIÓ D’ESBARJO – PER MOTOR –
La navegació és un aprenentatge constant i de superació personal; el Reial Club
Nàutic de Barcelona, ens dona l’oportunitat de poder realitzar, la part teòrica dels
cursos de navegació de la seva Escola a la seu el Collegi.
Teòrica
Tecnologia Naval. Maniobra. Seguretat en la mar. Navegació. Meteorologia.
Radiocomunicacions. Propulsió mecànica. Legislació.
Dates: 24, 29, 31 de maig, 5, 7, 12 i 14 de juny de 2012 (dimarts i dijous)
Horari: de 19:45 a 21:45 hores
Lloc: seu del Col.legi de Farmacèutics de Barcelona
Pràctiques de navegació i radio
Les pràctiques de motor es fan sortint des de les installacions del RCNB i es fan durant
un cap de setmana (divendres tarda, dissabte tot el dia i diumenge matí) o bé si el
grup és prou gran es pot acordar un altre horari entre tots.
Les pràctiques consten, entre d’altres d’atracament en port, maneig de l’embarcació
en rumb fixa i a un rumb d’agulla, fondejar, prendre demores, etc.
Les pràctiques de ràdio es fan a Centre de Simulació Marítima ( Av. Parallel 21,entr. 3.
Barcelona) El número d’hores de pràctiques és de 2 i es poden fer en diferents horaris
que s’adapten a les necessitats de l’alumne.
Material que ha de portar l’alumne: llapis i goma d’esborrar, una esquadra o cartabó,
compàs i calculadora.
Els apunts de les classes teòriques, cartes de navegació i transportador nàutic està
inclòs en el preu.
Data d’examen: hora i data per determinar)
Durant la primera setmana de classe, els alumnes han de portar la documentació
següent:
-

-

3 fotografies DNI (amb el nom al dors)
3 fotocòpies del DNI
Certificat metge

Preu exclusiu pels collegiats PER MOTOR: 570 euros (inclou les classes teòriques, les
pràctiques de motor, les pràctiques de radio, taxes d’exàmens). Preu per familiars i
amics: 580 euros
El preu de la tramitació del títol és de 68.50 euros, però és opcional i s’abonarà
directament al RCNC una vegada superada la prova.
Aquells alumnes que volgin fer les práctiques de vela, tindrán un 15% de desconte en el
PPV
Places limitades: Mínim 5 i màxim 20 alumnes.
Si el grup és menor de 5 alumnes, el curs es farà a les installacions del RCNB
Per a qualsevol consultar relacionada amb el tema, pots trucar a Maribel Cortés, del
Departament de Formació del Collegi T. 93 244 07 13.
INSCRIPCIONS: a la web www.cofb.cat collegials o www.cofb.org familiars i amics

