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FNB
Facultat de Nàutica de Barcelona

Per a més informació:  
fnb.upc.edu
info@fnb.upc.edu

Dona accés al màster universitari 
en Nàutica i Gestió del Transport 
Marítim.

aquest grau t’habilita per a l’exercici de la professió 
regulada de:
• Pilot de la marina mercant, un cop finalitzat el període 

d’embarcament obligatori i haver complert els requisits 
que estableix la Marina Mercant.

• Capità/capitana de la marina mercant, cursant el màster 
universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim.

Segueix-nos a:  

 @FNB_UPC

 @280FNB.UPC

 @la_fnb

Tots els mars del món al teu abast
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Grau en 
nàutica 
i transport 
MarítiM per què aquest grau? 

El grau en Nàutica i Transport Marítim 
t’aportarà els coneixements necessaris tant 
per a la navegació com per a les activitats 
relacionades amb el negoci marítim 
i la logística portuària, en un sector de 
tecnologies emergents i innovadores amb 
un ampli ventall de sortides laborals.

sortides professionals
Amb el grau en Nàutica i Transport 
Marítim podràs accedir a una àmplia 
oferta de sortides professionals vinculades 
al sector marítim: oficial de pont de 
la marina mercant, direcció de ports 
esportius, inspecció de vaixells i de 
pesca, control de trànsit marítim, peritatge 
judicial en temes marítims, consignació, 
practicatge, docència, inspecció de 
seguretat, consultoria marítima, càrrecs 
tècnics i de gestió en ports de l’Estat i en 
empreses estibadores, perfils tècnics a 
l’Administració pública relacionats amb el 
sector marítim o professional d’empreses 
asseguradores, indústries auxiliars o 
col·legis oficials, entre altres.

Model docent
El model pedagògic inclou classes 
teòriques, pràctiques de laboratori, 
seminaris, xerrades tecnològiques, en un 
model d’aprenentatge basat en projectes. 
El pla d’estudis combina una formació 
bàsica i tecnològica sòlida amb els 
coneixements específics imprescindibles 
per formar professionals capaços de 
satisfer les necessitats del transport 
marítim espanyol i europeu.

idiomes
Cursaràs assignatures en anglès que et 
permetran desenvolupar-te en un context 
internacional. La menció en Negoci Marítim 
i Logística Portuària s’imparteix en anglès.

pràctiques en empreses 
La Facultat de Nàutica de Barcelona 
(FNB) posa a la teva disposició pràctiques 
curriculars en vaixells de la Marina Mercant 
i en empreses de l’àmbit marítim per tal de 
complementar la teva formació i obtenir el 
títol de pilot de la marina mercant amb la 
menció en Pràctiques en Vaixell. 

activitats complementàries
Com a estudiant tens a la teva disposició 
una àmplia oferta d’activitats que 
complementen la formació a l’aula, com 
són les visites a empreses del sector 
i a vaixells, així com activitats nàutiques 
i la participació en regates nacionals i 
internacionals.

tutorització
L’orientació i tutorització acadèmica 
durant tot el període formatiu permet fer 
un seguiment continu del teu currículum 
acadèmic.

programes de mobilitat 
La Facultat té entre els seus objectius 
fomentar la mobilitat de l’estudiantat 
per fer el treball de fi de grau, un curs 
complet o un quadrimestre, en una 
institució estrangera. Per això, podràs 
optar a places de mobilitat en universitats 
d’Europa i Amèrica del Sud per fer la teva 
estada internacional.

Amb el grau en Nàutica i Transport Marítim 
adquiriràs els coneixements tècnics 
necessaris per garantir l’òptima direcció de 
les maniobres en l’àmbit de la navegació, 
de la seguretat i la prevenció de la 
contaminació, dels transports especials 
i dels sistemes radioelèctrics, entre altres.
La teva formació es completarà amb 
coneixements sobre meteorologia, 
tècniques de representació i disseny per 
ordinador, legislació i normativa marítima 
i organització, gestió, comercialització 
i finançament d’empreses marítimes.

Podràs escollir entre dues mencions. D’una 
banda, en la menció en Pràctiques en Vaixell 
t’embarcaràs en un vaixell mercant com a 
estudiant en pràctiques. D’altra banda, en la 
menció en Negoci Marítim i Logística Portuària 
adquiriràs coneixements sobre el funcionament 
i els agents que intervenen en el negoci marítim 
i la logística portuària, alhora que aprofundiràs 
en temes de gestió, planificació, legislació, 
economia, negoci marítim internacional i de 
curta distància, etc.  

laboratoris de docència 
i recerca i un planetari

Obligatòries Menció en Pràctiques en Vaixell Menció en Negoci Marítim i Logística Portuària

Què cursaràs? 240 ETCS

1r quadrimestre

2n quadrimestre 2n quadrimestre 2n quadrimestre 2n quadrimestre

1r quadrimestre
1r curs 2n curs

1r quadrimestre
3r curs

1r quadrimestre
4t curs

Expressió Gràfica 6

Física 9

Fonaments de Matemàtiques I 6

Informàtica 6

Legislació Marítima 3

Prevenció de la Contaminació i Sostenibilitat 6

Reglamentació, Explotació del Vaixell i Logística 9

Seguretat i Protecció Marítimes 6

Teoria del Vaixell i Construcció Naval 9

Meteorologia i Oceanografia Nàutiques 7,5

Transports Especials 4,5

Pràctiques Externes 30

Anglès Tècnic per a la Navegació 9

Medicina Marítima 3

Construcció Naval 6

Electricitat i Electrònica Naval 6

Navegació Costanera 6

Anglès Tècnic Marítim 6

Fonaments de Matemàtiques II 6

Gestió Empresarial i Organització d’Empreses 6

Economia Marítima, Gestió Naviliera i Recursos Humans 6

Química 6

Derrotes i Compassos 4,5

Maniobra i Reglaments 9

Navegació Astronòmica 6

Prevenció de Riscos Laborals Marítims 4,5

Radiocomunicacions 6

Gestió i Planificació Portuària del Transport 6

Legislació, Reglamentació i Economia Marítima 6

Subjectes i Documentació de la Cadena Logística 

del Transport
6

Treball de Fi de Grau 12

Teoria del Vaixell 6

Control i Regulació Automàtica 4,5

Estiba 12

Sistemes Electrònics d’Ajuda a la Navegació 7,5

86% 6
dels titulats i titulades a l’FnB 
treballen

simuladors homologats

Font: 6a enquesta d’inserció laboral dels titulats i titulades 
de les universitats catalanes de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).

1
vaixell escola 
i altres embarcacions

Aquesta informació pot estar subjecta a modificacions. 
informació actualitzada a: upc.edu
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