
  

PATRÓ DE NAVEGACIÓ BÀSICA
PATRÓ D'EMBARCACIONS D'ESBARJO

 
 

PATRÓ D'EMBARCACIONS 
 
El títol nàutic oficial de PEE, permet al seu posseïdor la navegació amb embarcacions esportives 

a motor i velers de fins a 12 metres d'eslora, i tot tipu

de motor, però amb un límit d'allunyament màxim de la costa de 12 milles (aprox. 22 Km)

 
    Com obtenir el títol?

 
 

1. Realitzar una part teòrica, subjecta a examen oficial.
 

2. Assistir a16 h. de pràctiques de navegació a motor 
(4 sortides de 4 h. cadascuna).

 

3. Realitzar 2 h. en simulador de radiocomunicacions. 
 

4. Realitzar 20 h. de pràctiques de navegació a vela 
(opcionals, solament necessàries per navegar amb velers)

 
 
 
Com és l'examen?  
 
75 preguntes “tipus test”, sent les 4 últimes
respondre correctament al 70% de les preguntes, així com realitzar un 
 

- 2 errors en els 4 exercicis de carta.
- 2 errors en les 5 preguntes de l'apartat de comunicacions.
- 4 errors en les 15 preguntes de l'apartat de Reglaments.
- 2 errors en les 5 preguntes de l'apartat de Balisament.

 
 

Modalitats de curs i 
 
1. Curs Presencial:  El curs teòric presencial té una durada mitjana de 24 h. lectives. Les 
pràctiques de navegació i de radio
posteriorment (a escollir per l'alumne).
 

CURS TEORÍCO 
“Presencial” 

TAXA 
EXAMEN MOTOR (16h)

450 75 

 
 
 

TOTAL PER a Motor :     
 
PREU ESPECIAL PER SOCIS 

     
    A MÉS:DESCOMPTE DE 10% DEL PREU DE LES PRACTIQUES DE VELA

 
 
 
 
 
 

   Assignatures del curs
 

 
PROGRAMA DE CLASSES  

PATRÓ DE NAVEGACIÓ BÀSICA  Dissabtes 10 a 14 h  
PATRÓ D'EMBARCACIONS D'ESBARJO  Dissabte s 10 a 14

 
 

INICI 1-FEBRER-2014 

D'EMBARCACIONS D'ESBARJO “PEE

, permet al seu posseïdor la navegació amb embarcacions esportives 

a motor i velers de fins a 12 metres d'eslora, i tot tipus de motos d'aigua, sense limit 

de motor, però amb un límit d'allunyament màxim de la costa de 12 milles (aprox. 22 Km)

Com obtenir el títol?  

una part teòrica, subjecta a examen oficial. 

h. de pràctiques de navegació a motor  
sortides de 4 h. cadascuna). 

3. Realitzar 2 h. en simulador de radiocomunicacions.  

h. de pràctiques de navegació a vela  
, solament necessàries per navegar amb velers) 

75 preguntes “tipus test”, sent les 4 últimes, exercicis sobre la carta de navegació. Per aprovar és necessari 
respondre correctament al 70% de les preguntes, així com realitzar un màxim de: 

2 errors en els 4 exercicis de carta. 
2 errors en les 5 preguntes de l'apartat de comunicacions. 
4 errors en les 15 preguntes de l'apartat de Reglaments. 
2 errors en les 5 preguntes de l'apartat de Balisament. 

Modalitats de curs i Preus:  

El curs teòric presencial té una durada mitjana de 24 h. lectives. Les 
o, es podran realitzar de forma simultaneja al curs teòric, o 

posteriorment (a escollir per l'alumne).  

PRACT. 
MOTOR (16h) 

PRACT. 
RÀDIO (2h) 

PRACT. 
VÉS-LA (20 

h) 

TAXA 
TRAMITI

290 60 350 75

 950€  

PREU ESPECIAL PER SOCIS GEN – ROSES    850 €  to t inclòs

DEL PREU DE LES PRACTIQUES DE VELA 

1. Tecnologia Naval
 

2. Maniobra  
 

3. Seguretat 
 

4. Meteorologia 
 

5. Propulsió mecànica
 

6. Radio-comunicacions
 

7. Reglaments, balisament i legislació
 

8. Navegació (carta)

Assignatures del curs  

 
s 10 a 14h  

D'ESBARJO “PEE ”  

, permet al seu posseïdor la navegació amb embarcacions esportives 

s de motos d'aigua, sense limit de potència 

de motor, però amb un límit d'allunyament màxim de la costa de 12 milles (aprox. 22 Km). 

exercicis sobre la carta de navegació. Per aprovar és necessari 

El curs teòric presencial té una durada mitjana de 24 h. lectives. Les 
, es podran realitzar de forma simultaneja al curs teòric, o 

TAXA 
TRAMITI 

75 

t inclòs   

1. Tecnologia Naval 

 
5. Propulsió mecànica 

comunicacions 
7. Reglaments, balisament i legislació 
8. Navegació (carta) 



els preus inclouen:   
 

- Curs teòric garantit fins a aprovar. 
- Material didàctic: llibres, cartes, transportador d'angles, etc. 
- Taxa de matrícula a examen. 
- Pràctiques de motor i ràdio. O de motor, vela i ràdio (segons correspongui). 
- Taxes de tràmit del títol. 
- 21% d'IVA i assegurança d'alumnes.  
- Els alumnes del curs teòric presencial, també disposen d'accés íntegre al curs online. 

 
Forma de pagament : 50% a l'inici del curs + 50% restant a l'inici de les pràctiques. 

 
 
 

DIA 10 a 11.30h. 12 a 14h. 

1ª CLASSE Dissabte 1 Febrer PRESENTACIÓ + TECNOLOGIA NAVAL MANIOBRA 

2ª CLASSE Dissabte 8 Febrer SEGURETAT NAVEGACIÓ 1 

3ª CLASSE Dissabte 15 Febrer RÀDIO NAVEGACIÓ 2 

4ª CLASSE Dissabte 22 Febrer PROPULSIÓ MECÀNICA NAVEGACIÓ 3 

5ª CLASSE Dissabte 1  Març REGLAMENTS + BALISAMENT PRE-EXAMEN DE CARTA + METEO 

6ª CLASSE Dissabte 8 Març REPÀS GENERAL DEL CURS I PRE-EXÀMENS 

 
 
 

Examen: Divendres 14 de març de  l 2014     Localitat:  Barcelona 
 
 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR A l'ESCOLA: 
 

1. 2 Fotos carnet. 
2. Fotocòpia del DNI o NIE. 
3. Fotocòpia del c ertificado médico (l'original es lliura el mateix dia de l'examen) * 

 
Haurà de ser realitzat en un centro médico autoritzat per a permisos de conducció i nàutica (mateixos centres que per al 
permís de conduir). 

 
Data límit per aportar la documentació: 22 de Febre r (4ª classe) 
 
A partir de la data de tancament de matrícula l'Escola no es responsabilitza de la seva matrícula a examen, ni la posterior 
exclusió a examen per falta de la documentació exigida. 

 
 

HORARI DE L'EXAMEN: 
 
L'hora exacta de l'examen la publica Generalitat el dimarts de la mateixa setmana (11 de Març), en aquest 
moment l'Escola li enviarà tota la informació per email. En cas de no rebre-la haurà de posar-se en contacte amb 
nosaltres cridant al 657458858 

 
 
 

E-mail de consultes: info@365nautica.com 
 

Benvinguts al curs 


