
FES QUE EL MAR SIGUI LA TEVA PROFESSIÓ



32

Des del 2006, transmetem la 
nostra passió pel mar i la cultura 
nàutica, aportant els coneixements 
teòrics i pràctics indispensables 
per obtenir titulacions nàutiques.
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“Als anys seixanta, el meu pare em va regalar un petit veler de 2 m i vaig començar a navegar 
a la Ria de Vigo. Des de llavors una passió pel mar em va prendre i sempre que podia me 
n’anava a navegar amb un petit veler.

De jove vaig compaginar els estudis amb la competició a vela i, a còpia de sacrifici i 
dedicació, vaig aconseguir obtenir una Llicenciatura universitaria i ser campió del món 
en dues ocasions, als anys 1978 i 1979. Des de llavors vaig decidir que el mar fos la meva 
professió i vaig crear una empresa nàutica per a la construcció de velers que va començar a 
exportar a tot el món.

El 2006, mogut per la meva passió pel mar i l’esperit de superació, vaig fundar l’Escola Port, 
a la qual em dedico en exclusiva des del 2012 amb el propòsit ferm de transmetre valors com 
el respecte al medi ambient, el sacrifici, la dedicació i l’esperit esportiu a tots els alumnes.”

Navegant en un veler Optimist

 a la Ria de Vigo al 1965.

 ELS NOSTRES VALORS 
• Integritat i compromís ètic.
• Excel·lència professional.
• Respecte al medi ambient.
• Compromís amb la satisfacció dels 

nostres alumnes.
• Compromís social i institucional.
• Esperit esportiu.

“En nom meu i de tot l’equip et dono la 
benvinguda a Escola Port. 

Comptem amb grans professional; tots 
els professors i patrons, així com també 
el personal tècnic i d’administració, ens 
unim entorn d’un sol objectiu: fer que la 
teva formació sigui la millor possible i 
que l’experiència d’estudiar a la nostra 
escola la visquis i la recordis sempre molt 
positivament.” 

Rodrigo Andrade Olivié
Director

 COMPROMÍS SOCIAL 

l’Escola Port està implicada activament 
amb les institucions i les mesures que 
propugnen la justícia i la inclusió social.

Pel què fa a cursos professionals, totes 
aquelles persones que són a l’atur o son 
membres de família nombrosa obtenen 
preus especials. D’aquesta manera els 
hi facilitem que puguin completar uns 
estudis amb els quals podran obrir-se 
camí en un sector en ple creixement com 
el nàutic.

A la vegada, col·laborem amb el Programa 
Làbora de l’Ajuntament de Barcelona 
per afavorir a persones amb problemes 
d’inserció laboral. Donem oportunitats 
als joves amb el nostre programa de 
pràctiques laborals i oferim avantatges 
als usuaris del Carnet Jove de la 
Generalitat de Catalunya, que poden 
beneficiar-se de millors preus en cursos i 
activitats nàutiques.

Per mirar d’acostar la nàutica a tothom 
hem creat la pàgina web aulanautica.org.
Es tracta d’una escola virtual oberta i 
gratuïta que ofereix tot el temari teòric de 
cursos de nàutica d’esbarjo amb vídeos, 
tests i un fòrum on s’hi poden plantejar 
dubtes i consultes.
 

“L’esperit esportiu que fa que 
les persones creixin davant les 
adversitats i vencin les dificultats 
que es troben al camí forma part 
de l’actitud de l’equip d’Escola Port. 
És això que intentem inculcar a 
l’alumnat en tot moment.”

Mètodes
d’ensenyament
basats en la
tecnologia
i formats
lúdics.
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SÍ si el treball en equip et motiva.

Pràctiques de Patró Portuari.

AQUESTS CURSOS
VAN AMB MI?

SÍ si t’atrau el mar.

SÍ si et planteges que el mar sigui la teva professió.
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BORSA DE FEINA

El sector marítim 
necessita cada vegada 
més professionals per 
treballar en un entorn 
laboral ben remunerat i 
amb grans atractius.

Si ets alumne d’Escola 
Port formació professional 
del mar et donarem accés 
exclusiu a ofertes de feina 
tant del sector nàutic com 
marítim que publiquem 
continuament.

Els cursos de formació marítima 
professional d’Escola Port t’obriran les 
portes per poder treballar tant en una 
petita embarcació esportiva com en grans 
creuers.

Hi ha moltes i diverses oportunitats a 
bord en feines com d’hostessa, mariner, 
socorrista, especialista en entreteniment 
(p.ex. músic), administratiu, cuiner, tècnic 
de màquines, tècnic de comunicacions, 
entre altres.

Entre les opcions laborals més 
destacades també hi trobem la de patró 
d’embarcacions de lloguer amb turista, 
patró d’embarcacions destinades a fer un 
passeig per les platges i ports o patró de 
centres de busseig.

Finalment, també hi ha possibilitats 
laborals en ports esportius i comcerials 
com a instructor en escoles nàutiques.

 

Sigui quina sigui la teva vocació, 
si vols treballar al mar, a l’Escola 
Port hi trobaràs la combinació 
de certificats que més se t’ajusti 
al què necessites.

8 9



1110

UNA ÀMPLIA OFERTA DE CURSOS EN UN 
CENTRE HOMOLOGAT

En un sol centre podràs cursar la majoria 
dels certificats d’especialitat i titulacions 
nàutiques professionals més demanades 
per les empreses.

Som un centre homologat per la Direcció 
General de la Marina Mercant (DGMM), 
l’Institut Social de la Marina (ISM) i la 
Generalitat de Catalunya.

INSTAL·LACIONS MODERNES TOTALMENT 
EQUIPADES

Les nostres instal·lacions a la Vila 
Olímpica de Barcelona són modernes; les 
aules on s’imparteixen les classes estan 
climatitzades i equipades amb pissarres i 
pantalles digitals. Disposem de dues aules 
de radiocomunicacions amb simuladors 
d’última generació per sis i dotze alumnes, 
una aula sanitària i cinc aules per impartir 
els mòduls teòrics. 

Al Port Olímpic de Barcelona hi tenim 
amarrades les embarcacions amb les quals 
es realitzen les pràctiques de navegació i 
supervivència al mar.
  

T’ASSESSOREM PER TROBAR FEINA

Les empreses busquen personal ben 
format. Entre els compromisos d’Escola 
Port s’hi troben la bona formació dels 
nostres alumnes i que una vegada que han 
realitzat els seus cursos trobin la feina que 
busquen.

La nostra borsa de treball s’actualitza 
constantment amb ofertes reals de 
diverses empreses dels sectors nàutic i  
marítim.

ESCOLA PORT

Set 
motius 
per 
escollir 7

Formació Professional del Mar

Simuladors d’última generació SMSSM. Classes amb grups reduïts.

CALENDARIS EN LÍNIA DE TOTS ELS CURSOS I 
ACTUALITZACIONS

La nostra oferta de cursos i 
d’actualitzacions és molt àmplia, tant en 
diversitat de cursos, com en el nombre 
d’horaris que oferim.

Podràs combinar diferents cursos en un 
curt espai de temps amb la seguretat que 
els calendaris es respecten i d’aquesta 
manera podràs obtenir la teva titulació 
amb el mínim temps possible.

CURSOS AL MILLOR PREU

T’oferim cursos de gran qualitat amb 
preus iguals o més econòmics que la 
resta d’escoles nàutiques. Si fas més d’un 
curs, sempre et sortirà més barat.

Als alumnes amb menys possibilitats 
econòmiques sempre els oferim preus 
especials.
 

AULA VIRTUAL GRATUÏTA

A l’Escola Port oferim de manera gratuïta i 
en obert una aula virtual, aulanautica.org, on 
hi podràs estudiar els temaris dels cursos, 
conèixer els instructors i fer simulacres 
d’examen.

COMPROMÍS DE QUALITAT I SATISFACCIÓ

A l’Escola Port som un dels pocs centres 
de nàutica que compten amb un sistema 
de Gestió de la Qualitat ISO 9001: 2015, el 
qual que ens permet analitzar i comprovar 
constantment que els serveis que oferim 
són de la màxima qualitat i responen a les 
teves expectatives. Gràcies a això tenim 
sempre un nivell elevat de satisfacció dels 
nostres alumnes.

Flota pròpia per pràctiques. Aules amb pissarres digitals. Aula sanitària totalment equipada.

10 11
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 FORMACIÓ BÀSICA EN SEGURETAT 

Certificat obligatori per embarcar i 
exercir qualsevol activitat professional 
a bord. En aquest curs coneixeràs les 
possibles situacions d’emergència i et 
prepararàs per donar resposta davant els 
perills a bord.

  Teoria: 45h     Pràctiques: 25h

 

 PATRÓ PORTUARI 

Com a Patró Portuari podràs exercir 
al mateix temps com a patró i cap 
de màquines, en vaixells amb els 
automatismes adequats i motor amb 
potència inferior a 375KW, o el doble en 
dues o més motors.

A més a més podràs exercir com a patró en 
vaixells de fins a 100 GT navegant a menys 
de 3 milles d’un port i transportar fins a 
150 passatgers.

  Teoria: 110h     Pràctiques: 40h

 OPERADOR RESTRINGIT DEL SMSSM 

Curs de preparació per al servei 
de radiocomunicacions, tant per  
comunicacions habituals com en 
situacions d’emergència, en vaixells 
acollits a la zona A1. 

  Teoria: 15h     Pràctiques: 25h

 BUCS DE PASSATGE 

Curs de preparació per a l’assistència al 
passatger en situacions d’emergència, 
dirigit a tot el personal que presti un servei 
directe als passatgers.

  Teoria: 24h     Pràctiques: 8h

TÍTOLS I 
CERTIFICATS

CURSOS PROFESSIONALS STCW      HOMOLOGATS

Pràctiques de Buques de Pasaje, visita a ferry. Bots de Rescat no Ràpids, pràctica en un creuer.

Pràctiques de supervivencia en el mar.

 MARINER DE PONT 

Et prepara per formar part de la guàrdia de 
navegació, ser guaita o timoner de vaixells 
civils i portar fins a 11 passatgers en zona 
7 amb una embarcació d’esbarjo de fins a 
10m.

  Teoria: 45h     Pràctiques: 25h

 OPERADOR GENERAL DEL SMSSM 

Servei de radiocomunicacions, tant 
per a comunicacions habituals com 
d’emergència, en vaixells per a totes les 
zones marítimes A1, A2, A3 i A4.

  Teoria: 50h     Pràctiques: 70h

 FORMACIÓ SANITÀRIA ESPECÍFICA INICIAL 

Curs de primers auxilis i tècniques 
elementals d’infermeria que et permetrà 
enfrontar-te amb garanties a les 
circumstàncies de malaltia i accidents 
laborals de companys a bord de 
l’embarcació.

  Teoria: 11h     Pràctiques: 11h

 AVANÇAT LLUITA CONTRA INCENDIS 

Curs de preparació per al control i 
coordinació d’operacions de lluita 
contra incendis a bord, amb èmfasi en 
l’organització, tàctiques i comandament.

  Teoria: 12h     Pràctiques: 12h

 EMBARCACIONS DE SUPERVIVÈNCIA I POTS 
DE RESCAT (NO RÀPIDS) 

Et prepara per manejar els dispositius de 
salvament, organitzar als supervivents 
i fer-te càrrec d’una embarcació de 
supervivència.

  Teoria: 18h     Pràctiques: 14h

 FORMACIÓ BÀSICA EN PROTECCIÓ MARÍTIMA 

Et forma en les normes per prendre 
consciència i contribuir a la Protecció 
Marítima i les competències relacionades 
amb la gestió d’atacs de pirates o lladres 
armats, així com els procediments a 
seguir davant d’amenaces i situacions 
d’emergència i contingència.

  Teoria: 6h     Pràctiques: 2h

 PPER 
Curs de preparació per l’examen de Patró 

Professional d’Embarcacions d’Esbarjo.

  Teoria: 20h 

Examen pràctic Operador  Restringit SMSSM. Amb l’instructor de les pràctiques contra incendis. Pràctiques de reanimació.

El conveni STCW estableix les normes mínimes per impartir formació 
nàutica professional de manera idèntica arreu del món.
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PPEE · Patró Professional d’Embarcacions d’Esbarjo

Per obtenir el títol per la 
via de la nàutica d’esbarjo 

has de ser Capità de Iot i 
superar un examen de la 

DGMM.

A més a més has de tenir 
els certificats requerits i 

una declaració de dies i 
milles de navegació.

CERTIFICATS REQUERITS

    · Formació Bàsica en Seguretat.

    · Operador Restringit del SMSSM.

    · Formació Sanitària Específica Inicial.

    · Bucs de Passatge.

    · Bots de Rescat no Ràpids.

    · Avançat en la Lluita Contra Incendis.

Els cursos estan organitzats amb 
una estructura que combina classes 
teòriques amb classes pràctiques per 
treballar competències específiques. 
En cada curs s’hi desenvoluparà un 
temari perquè s’obtinguin coneixements 
rigorosos i indispensables per ser un bon 
professional del mar.

El nostre calendari contempla una gran 
varietat d’opcions que et permetran 
organitzar el teu pla de formació en 
horaris de matins, tardes, nits i, segons el 
tipus de curs, també caps de setmana.

A l’Escola Port t’assessorem  
i organitzem un pla d’estudis 
òptim i adequat als teus 
objectius.

Hem creat packs de 
certificats que et permetran 
obtenir la teva titulació en 
poc temps i amb un preu 
molt competitiu.

PACKS DE FORMACIÓ

PATRÓ PORTUARIO · Titulació professional 

Per ser Patró Portuari 
has de cursar una 
formació teòrica i 

pràctica de 150 hores.

A més a més, aquesta 
titulació requereix 

certificats específiques 
i períodes 

d’embarcament.

CERTIFICATS REQUERITS
    · Formació Bàsica en Seguretat.

    · Operador Restringit del SMSSM.

    · Formació Sanitària Específica Inicial.

FORMACIÓ ADDICIONAL
    · Bucs de Passatge.

MARINER DE PONT · Certificat d’especialitat 

Per ser Mariner de Pont 
has de cursar una 
formació teòrica i 

pràctica de 70 hores.

A més a més, aquesta 
titulació requereix 

certificats específiques 
i períodes 

d’embarcament.

CERTIFICATS REQUERITS
    · Formació Bàsica en Seguretat.

FORMACIÓ ADDICIONAL
    · Formació Sanitària Específica Inicial.

TREBALLAR EN CREUERS · Certificats d’especialitat 

Per poder treballar en 
creuers o en iots a les 

àrees de serveis, tant en 
infermeria com en cuina.

CERTIFICATS REQUERITS
    · Formació Bàsica en Seguretat.

CERTIFICATS ADDICIONALS

    · Bucs de Passatge.
    · Formació Bàsica en Protecció Marítima.
    · Formació Sanitària Específica Inicial.
    · Bots de Rescat no Ràpids.

14
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Jonatan Colet
Curs PPEE.
Gen. 2018

Jesús Parra
Curs PPER.
Gen. 2017

La meva experiència a l’escola va ser fantàs-
tica. La gent extraordinària i molt disponible 
per tot cada dia. La recomanaria sense 
dubtar-ho. Les aules, embarcaciones i zones 
de pràctiques estan molt ben comunicades. 
Per tot el què m’han ajudat estic molt agraïda 
i satisfeta d’haver-vos escollit.

Gaia N.
Curs Bucs de Passatge.

Set. 2017

David López
Curs Llicència de 
Navegació.
Maig. 2017

Alumnes i instructors del curs Patró Portuari.

Set. 2017

No tinc res negatiu a dir. He fet el 
PER , Patró de Iot i Formació Bàsica 
amb vosaltres, degut al gran tracte 
que oferiu i l’afecta amb el qual 
treballeu. Cada curs que faig amb 
vosaltres trobo una gran qualitat en 
l’ensenyament. Cada dia surts amb 
nous coneixements que t’ajuden a 
ampliar la cultura marítima.

He fet totes les titulacions d’esbarjo i 
els certificats professionals a Escola 
Port. Ara com a PPER dono classes a 
l’Escola Port i em dedico a fer charters 
amb turistes.

He de dir que he estat afortunat per haver escollit 
Escola Port com a escola per formar-me. Ha estat 
un gran encert. Estic fent 12 cursos en un període 
aproximat d’un any i després d’haver-ne fet ja 6 
puc donar una molt bona opinió de l’escola. Hi 
he trobat tots els cursos que volia fer. Havent 
sondejat l’oferta educativa nàutica, Escola Port 
ofereix un dels millors catàlegs possibles.

Les instal·lacions són adequades, modernes i 
pràctiques, presten atenció fins al més mínim 
detall per què tot estigui impecable i els 
professors i alumnes puguin estar centrats 
en els estudis. M’he trobat que els docents 
són professionals altament qualificats; és 
tranquil·litzador saber que estàs sent format 
per persones així, que a més a més es mostren 
familiars amb els alumnes tant a classe com a 
bord d’embarcacions, la qual cosa m’ha ajudat a 
preguntar cada dubte i m’ha motivat a treure el 
màxim de cada moment de la formació.

Voldria destacar també el bon ambient que reina 
als cursos sense importar la seva temàtica. Passa 
cada dia. Imagino que la gent, igual que em passa a 
mi, s’hi sent a gust.

Una menció a part per la flota de la qual gaudim 
a les nostres pràctiques: només les puc qualificar 
com un luxe d’embarcacions.

Per últim un altre dels punts forts el formen el 
personal administratiu i de recepció, que cada 
m’aten amb un somriure i amabilitat sense que 
els importi massa com de bojos els puc tornar 
amb el meu desconeixement i canvis d’última 
hora. Vull dir que sento que també em tracten bé 
en un sentit econòmic, ja que al fer varis cursos 
m’apliquen descomptes.

Dóna tranquil·litat veure cada dia a l’escola el 
seu amo, al responsable del centre i cap d’estudis 
preocupats per cada detall.

Sens dubte tornaré i seguiré recomanant l’escola.

Alejandro Copado
Cursos Operador General del SMSSM

i Patró de Iot.
Feb. 2018

A l’escola vaig poder gaudir d’un 
ambient molt familiar, perfectes 
instal·lacions i uns recursos humans i 
materials de molt alt nivell. Sens dubte 
la qualitat i preu van cumplir per sobre 
les meves expectatives. Guardo un 
molt bon record de tots els professors 
i treballadors de l’escola. Tornaré per 
continuar formant-me.

Em vaig treure la llicència de 
navegació per tenir una consciència 
bàsica de la nàutica i el profe 
Miquel va fer que un matí de cap de 
setmana em passés volant. Una gran 
experiència, per descomptat, que 
seguirà amb més títols a l’Escola Port. 

Va ser una experiència increïble, 
vaig aprendre moltíssim. El meu 
coneixement sobre el món marítim 
era nul. A les classes teòriques vaig 
aprendre més del què m’esperava i tot i 
que el temari era dens, les classes eren 
molt amenes. Les pràctiques van ser 
la millor part, molt completes i molt 
més el què havia pensat que faríem: 
vam anar a un parc de bombers a posar 
en pràctica l’extinció d’incendis, vam 
practicar primers auxilis dins d’un veler, 
vam fer les pràctiques de supervivència 
al mar amb tot l’equipament necessari i 
fins i tot vam participar amb Salvament 
Marítim en un simulacre.
Recomano moltíssim l’experiència, val 
molt la pena!

Tamara L. / hostessa 
Curs Formació Bàsica en 
Seguretat.
Gen. 2018

Astrid B.
Curs Formació Bàsica 
en Seguretat.
Oct. 2017

TESTIMONIS



PRÀCTIQUES

Les pràctiques de lluita contra incendis tenen lloc 
al camp de foc més gran del sud d’Europa amb 
escenaris i simulacions realistes.

Comptem amb la 
flota d’embarcacions 

homologades per pràctiques 
més important de 

Catalunya: 6 embarcacions 
motores i velers de diferents 

eslores.

Pràctiques de supervivència al mar.

Pràctiques de lluita contra incendis.

Els nostres convenis amb 
importants empreses de 
transport marítim ens 
permeten fer les pràctiques 
amb bots de rescat no 
ràpid i bucs de passatge en 
situacions reals.

Preparats per les pràctiques a illes Balears.

Pràctiques de formació sanitària.

Pràctiques bots de rescat no ràpids.

Visita a un buc de passatge.

Prensa Balearia

Pràctiques de supervivència al mar.

Embarcació de seguretat.

18 19
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Pràctiques de Llicència de Navegació.

 PI · PATRÓ DE IOT 

  Teoria: 30h     Pràctiques: 48h

Per ser patró de iot has de tenir el títol PEE, 
aprovar un examen oficial i fer les pràctiques 
homologades de navegació.

Atribucions:

150 mn Dia i nitSense límit 
de potència

24 m 24 m*

 CI · CAPITÀ DE IOT 

  Teoria: 40h     Pràctiques: 48h

És la titulació més alta de la nàutica d’esbarjo. 
Et servirà per donar la volta al món. Per 
obtenir-la has de ser Patró de Iot, aprovar 
un examen oficial i fer les pràctiques 
homologades de navegació.

Atribucions:

Dia i nitSense límit 
de potència

24 m*24 m

 PRÀCTIQUES COMPLEMENTÀRIES 

Podràs ampliar les atribucions de la 
teva titulació fent unes pràctiques 
complementàries de vela o illes.

 VELA: PNB ·PEE · PI · CI                      

Pràctiques homologades de 16 hores de 
durada amb les quals podràs habilitar la teva 
titulació per navegar a vela.

 ILLES BALEARS: PEE 

Pràctiques homologades de 24 o 48 hores de 
durada amb les quals podràs ampliar l’eslora 
de l’embarcació a 24 metres i podràs navegar 
entre la península i les Illes Balears.

 ILLES 24 

 ILLES 48 

 PATRÓ DE MOTO NÀUTICA 

  Teoria: 1h     Pràctiques: 3h

Atribucions:

Navegació

diürna

Classe A

> 110 cv

 LLICÈNCIA DE NAVEGACIÓ 

  Teoria: 2h     Pràctiques: 4h

El títol nàutic més bàsic. No necessita 
examen i no caduca mai.

Atribucions:

2 mn Navegació

diürna

Classe C

55 cv

6 m 6 m

 PNB · PATRÓ DE NAVEGACIÓ BÀSICA 

  Teoria: 10h     Pràctiques: 12h

Per obtenir la titulació has de fer un examen 
teòric. Et prepararàs mitjançant amb un 
curs teòric i les pràctiques homologades 
obligatòries: navegació i ràdio.

Atribucions:

 
5 mn Dia i nitSense límit 

de potència
8 m 8 m*

 PEE · PATRÓ D’EMBARCACIONS D’ESBARJO 

  Teoria: 20h     Pràctiques: 28h

Per obtenir aquest títol has d’aprovar un 
examen oficial amb 45 preguntes de tipus 
test. Has de fer les pràctiques homologades 
de navegació i la formació en Ràdio-
Operador de Curt Abast (ROCA). 

Atribucions:

12 mn Dia i nitSense límit 
de potència

15 m 15 m*

NÀUTICA 
D’ESBARJO

Curs de teoria de PEE a la Vila Olímpica. Pràctiques PEE seguretat i navegació.

CURSOS D’ESBARJO HOMOLOGATS

PNB teoria.Travessia Barcelona - Mallorca, pràctiques Illes Balears.

Balears

24 m Península

Balears

24 m

Península24 m

*Per governar velers has de fer les pràctiques de vela.

Formació ROCA.

Classe B

< 110 cv

Sense límit  
geográfic
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ALUMNES MATRICULATS
CURSOS PRESENCIALS

2380

ALUMNES REGISTRATS
CURSOS ONLINE

3270
CONSULTES DIÀRIES

375

ALUMNES APROVATS SATISFACCIÓ ALUMNES

90% 99,9% 8 AULES

2 CENTRES

EMBARCACIONS
ESCOLA
HOMOLOGADES6 FORA NIRVIS

Bavaria 50 
15 m

ARTIMO
Dufour 43 

13,5 m 

AITERN
Ro 340

10 m

AUBA
Ro 330

9,6 m

ESPORT
Vanguard

7,6 m

DIFUSIÓN
Vanguard 

7,6 m

ESCOLA PORT EN XIFRESANY 2017

PORT OLÍMPIC DOCTOR TRUETA

AULA VIRTUAL GRATUÏTA aulanautica.org
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ELS TEUS PROFES
 RAÚL SERRANO 
Llicenciat en Navegació i 
Transport Marítim, Pilot 
de la Marina Mercant i bus 
professional.

 JOSE VALDOR 
Tècnic Superior en Prevenció i 
Seguretat integral, Nedador de 
Rescat, Formador en Salvament 
i Socorrisme Aquàtic i Patró 
Portuari.

 PAULA SOLARI 
Llicenciada en Medicina i espe-
cialista en Medicina Marítima.

 MONTSE PÉREZ 
Diplomada en Infermeria i 
especialista en emergències al 
mar.

 JAIME DÍAZ 
PPEE i membre dels cos de 
Seguretat del Servei Marítim de 
Barcelona.

 JULIO MAGDALENA 
Diplomat en Navegació i 
Transport Marítim, Pilot 
de la Marina Mercant i bus 
professional.

 LAURE GONZÁLEZ 
Llicenciat en Navegació i 
Transport Marítim, Pilot 
dela Marina Mercant i Patró 
Portuari.

 ERWIN DOUGLAS 
Patró d’altura i Operador 
General del SMSSM.

 JESÚS PARRA 
Patró Professional 
d’Embarcacions d’Esbarjo, 
bus professional i Operador 
General del SMSSM.

 MIGUEL RUSSA 
Patró Professional 
d’Embarcacions d’Esbarjo i 
Operador General del SMSSM.

 ELENA ÁLVAREZ 
Oficial Radioelectrònic 
Naval de la Marina Mercant, 
Operador General del SMSSM i 
Radiotelegrafista.

 MIQUEL MARCÉ 
Oficial de Pont de la Marina 
Mercant, PPEE, Yacht Master 
Offshore Skipper i Tècnic en 
Pesca i Transport Marítim. 

 ÁLVARO GARCÍA 
Llicenciat en Nàutica i Transport 
Marítim per la UPC, Oficial de 
Pont de la Marina Mercant i 
PPEE.

 JONATAN LÓPEZ 
Patró Portuari i Monitor de 
Motonàutica.

 RODRIGO ANDRADE 
Llicenciat en ciències 
econòmiques i Patró de Iot.
Director de l’Escola Port.
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CURSOS PROFESSIONALS - STCW
Doctor Trueta 48, 08005 · Barcelona.

CURSOS D’ESBARJO
Moll de la Marina 11, 08005 · Barcelona.
Port Olímpic.

93 221 03 80    |     escolaportbarcelona.com     |      info@escolaportbarcelona.com

Escola Port

@escolaportbarcelona

Escola Port


