
MATRICULA EXÀMENS  
PROFESSIONALS DE LA MARINA 

MERCANT  

 

 CONVOCATÒRIA  MARÇ 2015 

 
INSCRIPCIÓ:  Servei d’Atenció a l’Usuari de la FNB  

 Matins: De dilluns a divendres de 10 a 14 hores 
 Tardes: Dimarts de 15 a 17 hores 

 
TERMINI DE MATRÍCULA: fins el 19 de març 2015 

 
 

DATES D’EXÀMENS 2014 

 
OFICIAL DE 2ª CLASE DE LA M.M (MÀQUINES) :  26 de març 2015 a les 

9:00 h 
 

 
PILOTO DE 2ª CLASSE DE LA M.M.(NÀUTICA): 24 de març 2015 a les 

9:00 h 
 

 
 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR: 
 

- Instància (model) 
 

-1 fotografia recent,  tipus carnet amb el nom i cognoms al darrera. 

 
- Fotocòpia D.N.I.  o passaport y original 

 
- Llibreta d’Inscripció Marítima, original 

 
- Certificats d’embarcament originals, més el Llibre complimentat de 

Formació dels alumnes/”Certificado de alumno” 
 

- Resguard de l’abonament de taxes d'examen (44,85€) . La sol·licitud la 
trobareu, o bé  a Google posant : modelo 790 solicitud de admision a 

pruebas selectives o en aquesta pag. Web   http://ips.060.es/modelo790 
També  es pot obtenir el model 790 a qualsevol oficina de registre del 060 

o  a les Delegacions i Subdelegacions de Govern que hi ha en totes les 
províncies. 

- Resguard de la tramitació del títol de Diplomat , Grau o títol ( per Pilots i 
Oficials de Màquines) 

 
 

 

http://ips.060.es/modelo790


EN QUÈ CONSISTEIX LA PROVA: 
 

- Suport Informàtic i exposició dia de l’examen. 
 

PILOTS: 
 

Presentació en un powerpoint o mitjà similar de màxim 20 minuts, de la 
seva experiència personal a bord d'un o diversos bucs. Aquesta 

presentació consistirà de dues parts: 

 
Característiques del buc, mitjans de càrrega/descàrrega, equipament del 

pont de govern, mitjans i instal·lacions per a la maniobra i 
equips/instal·lacions de seguretat/salvament sobre un dels bucs en què 

han estat embarcats, ampliar un tema dels següents processos: 
carrega/descàrrega, maniobres, meteorologia, dret marítim, seguretat i 

medi ambient, operacions portuàries, etc. 
 

 
OFICIALS: 

 
Sobre el treball, s’ha de preparar un pdf amb el resum de les seves 

pràctiques, similar al que van presentar per a l'assignatura de Pràctiques 
en Vaixell, que s’ha d’enviar per correu electrònic al President del tribunal, 

Dr. Ignacio Echevarrieta (iechevarrieta@cen.upc.edu)  o bé, en un CD uns 

dies abans de l'examen. 
 

Es recomana preparar una presentació d'entre 10 i 20 minuts amb el 
resum de les seves pràctiques. No l'han de lliurar. Solament projectar-la 

i explicar-la el dia de l'examen. 
            

         Barcelona, 2015 

mailto:iechevarrieta@cen.upc.edu

