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Segon quadrimestre:

MARIA DEL CARME BORDERA PEREZ

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CE6. Coneixement de l'anglès tècnic marítim.

Transversals:
CT5. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per
escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.
CT7. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les qüestions
formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.

STCW:
ME.1. A-III/1-1. Funció: Maquinària naval, a nivell operacional
ME.2. A-III/1--1.2 Ús de l'anglès escrit i parlat
ME.3. A-III/1--CCS 1.2.1 Coneixement suficient de l'anglès de manera que l'oficial pugui utilitzar les publicacions sobre maquinària
naval i exercir les seves comeses al respecte
ETO.1. A-III/6-1. Funció: Instal·lacions elèctriques, electròniques i de control, a nivell operacional
ETO.2. A-III/6-1.6 Ús de l'anglès escrit i parlat
ETO.3. A-III/6-CCS 1.6.1 Coneixement adequat de l'anglès de manera que l'oficial pugui utilitzar les publicacions sobre maquinària i
desenvolupar les seves comeses

METODOLOGIES DOCENTS

Adquirir un nivell de competència d'anglès tècnic suficient que permeti a l'estudiant/a realitzar les següents accions en aquesta
llengua:
· Llegir i entendre publicacions nàutiques
· Entendre missatges rellevants per a la seguretat marítima
· Comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit marítim
Incloure la perspectiva de gènere.
· Desenvolupar el raonament i esperit crític
· Aprendre a treballar de forma autònoma i cooperativa
· Incloure la perspectiva de gènere
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneix la terminologia tècnica marítima anglesa.
Comprèn manuals i especificacions tècniques en anglès. Busca i troba informació en recursos online en anglès.
És capaç de comunicar-se en anglès de forma efectiva. Planifica i realitza una presentació oral, respon de manera adient a les
qüestions formulades i redacta correctament textos de nivell tècnic bàsic.
Aquesta assignatura està integrada en el primer projecte de Docència i Gènere de la UPC que té com a principal objectiu incorporar la
perspectiva de gènere en assignatures de la titulació.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores activitats dirigides 10,0 6.67

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup gran 22,0 14.67

Hores grup mitjà 22,0 14.67

Hores grup petit 6,0 4.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

1. Tipus d'embarcacions

Descripció:
Embarcacions utilitzades pel transport de càrrega i passatge: vaixells de càrrega general, vaixells de càrrega a granel seca i
líquida, portacontenidors, vaixells de càrrega horitzontal, vaixells de cabotatge, vaixells frigorífics, vaixells portabarcasses,
vaixells de càrregues pesades, vaixells fusters, vaixells multipropòsit i vaixells de passatge.
Embarcacions d'assistència i servei: remolcadors, vaixells de mateniment de boies, vaixells d'inspecció, vaixells de
suministrament, vaixells de salvament, vaixells contraincendis, vaixells auxiliar dels pràctics, vaixells cablers, vaixell far,
trencagels i dragues.

Activitats vinculades:
Activitats pràctiques: descripció de les característiques de disseny i funció dels diferents tipus d'embarcacions.

Competències relacionades:
CE6. Coneixement de l'anglès tècnic marítim.
03 TLG. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral
i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.
04 COE N1. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les
qüestions formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.
A36-1.6.1. A-III/6-CCS 1.6.1 Coneixement adequat de l'anglès de manera que l'oficial pugui utilitzar les publicacions sobre
maquinària i desenvolupar les seves comeses
A31-1.2.1. A-III/1--CCS 1.2.1 Coneixement suficient de l'anglès de manera que l'oficial pugui utilitzar les publicacions sobre
maquinària naval i exercir les seves comeses al respecte

Dedicació: 29h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 1h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 18h
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2. Característiques tècniques dels vaixells

Descripció:
descripció de les característiques tècniques dels vaixells.
Arqueig: desplaçament, pes i volums, espais de càrrega.
Dimensions: mànega de traçat, puntal de traçat, mànega màxima, eslora total, eslora entre perpendiculars, calat, alçada,
francbord, resguard sota la quilla.

Activitats vinculades:
Activitats pràctiques: descripció de les característiques tècniques dels vaixells.

Competències relacionades:
CE6. Coneixement de l'anglès tècnic marítim.
03 TLG. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral
i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.
04 COE N1. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les
qüestions formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.
A36-1.6.1. A-III/6-CCS 1.6.1 Coneixement adequat de l'anglès de manera que l'oficial pugui utilitzar les publicacions sobre
maquinària i desenvolupar les seves comeses
A31-1.2.1. A-III/1--CCS 1.2.1 Coneixement suficient de l'anglès de manera que l'oficial pugui utilitzar les publicacions sobre
maquinària naval i exercir les seves comeses al respecte

Dedicació: 29h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 1h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 18h

3. Distribució general dels vaixells

Descripció:
Subdivisió típica d'una embarcació.
Secció de proa: tanc de pic de proa, castell de proa, caixa de cadenes, escobenc.
Mitjania: bodegues, tancs, doble fons, sentines.
Secció de popa: espai d'allotjament, pont de govern, sales de màquines, tanc de pic de popa.

Activitats vinculades:
Activitats pràctiques: descripció de les característiques i funció dels diferents espais i separacions a bord. Posicionament
d'objectes a bord i fora del vaixell.

Competències relacionades:
CE6. Coneixement de l'anglès tècnic marítim.
03 TLG. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral
i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.
04 COE N1. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les
qüestions formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.
A36-1.6.1. A-III/6-CCS 1.6.1 Coneixement adequat de l'anglès de manera que l'oficial pugui utilitzar les publicacions sobre
maquinària i desenvolupar les seves comeses
A31-1.2.1. A-III/1--CCS 1.2.1 Coneixement suficient de l'anglès de manera que l'oficial pugui utilitzar les publicacions sobre
maquinària naval i exercir les seves comeses al respecte

Dedicació: 29h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 1h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 18h
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4. Construcció i classificació de vaixells

Descripció:
Construcció: principals elements estructurals del vaixell, el sistema de propulsió.
Classificació: societats de classificació (Lloyd's Register of shipping, Det Norske Veritas, etc.), llibre de Registres, inspeccions,
símbols de classificació.

Activitats vinculades:
Activitats pràctiques: descripció dels processos de construcció i classificació dels vaixells. Descripció de les aventatges i
desaventatges dels diferents tipus d'hèlixs i timons.

Competències relacionades:
CE6. Coneixement de l'anglès tècnic marítim.
03 TLG. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral
i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.
04 COE N1. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les
qüestions formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.
A36-1.6.1. A-III/6-CCS 1.6.1 Coneixement adequat de l'anglès de manera que l'oficial pugui utilitzar les publicacions sobre
maquinària i desenvolupar les seves comeses
A31-1.2.1. A-III/1--CCS 1.2.1 Coneixement suficient de l'anglès de manera que l'oficial pugui utilitzar les publicacions sobre
maquinària naval i exercir les seves comeses al respecte

Dedicació: 29h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 1h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 18h
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5. Enginyeria marina

Descripció:
Motors diesel, el sistema de combustible, lubricació, motors auxiliars, manteniment, reparacions, inspeccions. Electricitat i
electrònica.
Organització de la tripulació en departaments i sistema de guàrdies.

Activitats vinculades:
Activitats pràctiques: descripció de les aplicacions, avantatges i desavantatges dels diferents tipus de motors, descripció de la
seqüència de funcionament en un motor de dos i quatre temps, instruccions per a la resolució d'avaries. Descripció de
l'organització de la tripulació en departaments i del sistema de guàrdies.

Competències relacionades:
CE6. Coneixement de l'anglès tècnic marítim.
03 TLG. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral
i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.
04 COE N1. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les
qüestions formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.
A36-1.6.1. A-III/6-CCS 1.6.1 Coneixement adequat de l'anglès de manera que l'oficial pugui utilitzar les publicacions sobre
maquinària i desenvolupar les seves comeses
A31-1.2.1. A-III/1--CCS 1.2.1 Coneixement suficient de l'anglès de manera que l'oficial pugui utilitzar les publicacions sobre
maquinària naval i exercir les seves comeses al respecte

Dedicació: 34h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Grup petit/Laboratori: 2h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 18h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació final és la suma de les qualificacions parcials següents:
Nfinal = 0,5 Npf + 0,30 Nac + 0,10 Nti + 0,10 Npo
Nfinal: qualificació final.
Npf: qualificació de prova final.
Nac: avaluació contínua.
Nti: treballs i informes
Npo: presentacions orals
La prova final consta d'una part amb qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel que fa al
coneixement o la comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació.
L'avaluació contínua consisteix en diferents proves breus d'avaluació durant el curs.
Els treballs i informes són activitats tant individuals com de grup, de caràcter sumatiu i formatiu realitzades dins de l'aula i fora
d'aquesta.
Les presentacions orals podran ser individuals o en grup.
La reavaluació de l'assignatura consistirà en una prova única que inclourà tots els continguts de l'assignatura impartits per assolir els
objectius d'aprenentatge corresponents.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Si no es realitza alguna de les activitats de classe o d'avaluació contínua, aquesta es considerarà com a no puntuada.
Un/a estudiant/estudianta es considerarà "No presentat" si no ha realitzat un 70% de les activitats d'avaluaci de l'assignatura.
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RECURSOS

Enllaç web:
- MarEng Learning Tool. https://blogit.utu.fi/mareng/
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