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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

L'alumne haurà de saber operar els sistemes de càrrega i descarrega de vaixells de mercaderies especials.
Competències
Les específiques CE.24, 25, 26 i 27.
Addicionalment la del quadre A-II/1 del conveni STCW: "Monitor de loading, stowage, securing, care during the voyage
and the unloading of cargoes" parcialment, la del quadre A-II/2 del conveni STCW: "Carriage of dangerous goods" de
forma parcial i les del quadre A-V/1 parts 1,2,3,4,5,6,7. També del quadre B-V/1 parts 13,14,15
Cumplimient de l'ordre FOM/2296/2002 del Ministeri de Foment de 4 de septembre del 2002 (BOE 226 de 20 de 
septembre de 2002, segons l'exigit al conveni STCW per la obtenció dels certificats de de vaixells cisterna, petrolers, 
gasers y quimiquers.
Vigilar el compliment de les prescripcions legislatives.
Coneixement pràctic bàsic dels convenis pertinents de la OMI relatius a la seguretat de la vida
humana al mar i a la protecció del medi marí.

Altres: Campos Toresano, Cristina

Responsable: Campos Toresano, Cristina

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

742 - CEN - Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques

2020

GRAU EN TECNOLOGIES MARINES (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria) 
GRAU EN TECNOLOGIES MARINES/GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL (Pla
2016). (Unitat docent Obligatòria) 

4,5 Idiomes docència:  Castellà

Unitat responsable: 280 - FNB - Facultat de Nàutica de Barcelona

Titulació:

Professorat

Específiques:

Transversals:

2. Coneixement de la diferent tipologia de transports especials i mercaderies perilloses transportades per via marítima.

1. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 3: Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental 
en aplicar solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

-Rebre, comprendre i sintetitzar coneixements treballats a classe
- Plantejar i resoldre problemes
-Treballs i pràctiques en simulador.

Metodologies docents

Horari: DIMARTS DE 17:00 A 19:00

Horari d'atenció
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Dedicació total: 112h 30m Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores aprenentatge autònom: 

40h  

5h  

0h 

0h 

67h 30m 

  35.56% 

   4.44% 

   0.00% 

   0.00% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

1. Formació bàsica per a petrolers  i quimiquers Dedicació: 22h 

Grup gran/Teoria: 9h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 
Aprenentatge autònom: 9h 30m

Oferir formació als estudiants perquè estiguin degudament qualificats a les seccions A-V / 1-1 i B-V/1  del Codi 
STCW amb deures i responsabilitats específiques relacionades amb la càrrega o els equips de càrrega en 
cisternes de petroli o productes químics:

- Introducció (Desenvolupament de petroliers i quimiqueros, sistemes de canonades, bombes de càrrega, tipus de
càrrega, terminologia de petrolers i quimiquers, legislació i normativa)
- Toxicitat i altres riscos
- Control de riscos
- Equip de seguretat i protecció de persones
- Prevenció de la contaminació
- Equips de càrrega
- Operacions de càrrega

Descripció:

Objectius específics:
* Familiarització amb l'equipament, la instrumentació i els controls utilitzats per a la manipulació de la càrrega en
un petroler o quimiquer
* Major consciència de la necessitat d’una planificació adequada, l’ús de llistes de comprovació i la seqüència
temporal en les diferents operacions amb la càrrega
* Consciència millorada per aplicar correctament un procediment de seguretat en tot moment en la realització de
les diverses operacions a bord del petroler o quimiquer
* Adquisició d'experiència en la identificació de problemes operatius i ajuda a resoldre'ls
* Millora de la capacitat de promoure la seguretat i protegir el medi marí
* Major capacitat d’assistència i coordinació d’accions durant les emergències
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2. Formació avançada en operacions de petroliers Dedicació: 27h 15m

Grup gran/Teoria: 12h 08m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 
Aprenentatge autònom: 12h 07m

Proporcionar formació als estudiants per complir els requisits de les seccins A-V / 1-1-2 i B-V/1, B-V/1.1 del Codi 
STCW amb tasques específiques per a la càrrega, la descàrrega i la cura en trànsit o manipulació de càrregues 
petrolieres.

- Coneixement de el disseny, sistemes i equips de petroliers.
- Coneixement de la teoria i característiques de les bombes, inclosos els tipus i el seu funcionament segur.
- Competència en la cultura de seguretat dels vaixells tanc i implementació de sistema de gestió de seguretat.
- Coneixement i comprensió dels sistemes de monitorització i seguretat, inclòs l'apagat d'emergència.
- Càrrega, descàrrega, cura i manipulació de càrrega.
- Coneixement de l'efecte de les càrregues líquides a granel al seient, l'estabilitat i la integritat estructural.
- Coneixement i comprensió de les operacions relacionades amb la càrrega de petroli.
- Desenvolupament i aplicació de plans d'operacions, procediments i llistes de verificació relacionats amb la
càrrega.
- Capacitat per calibrar i usar sistemes de monitorització i detecció de gasos, instruments i equips
- Capacitat per gestionar i supervisar personal amb responsabilitat relacionada amb la càrrega.
- Coneixement i comprensió dels perills i les mesures de control associades amb les operacions de càrrega de
petroliers.
- Coneixement i comprensió de pràctiques de treball segures, inclosa l'avaluació de riscos i la seguretat personal
a bord dels petroliers
- Coneixement i comprensió dels procediments d'emergència dels petroliers.
- Accions a prendre després de col·lisió, posada a terra o vessament
- Coneixement i comprensió de les disposicions pertinents de l'Conveni internacional per prevenir la contaminació
pels vaixells (MARPOL), en la forma esmenada, i altres instruments pertinents de l'OMI, les directrius de la
indústria i les reglamentacions portuàries que s'apliquen comunament

Descripció:

Objectius específics:
* Familiarització amb l'equipament, la instrumentació i els controls utilitzats per a la manipulació de la càrrega en
un camió cisterna
* Una major consciència de la necessitat d’una planificació adequada, l’ús de llistes de comprovació i les
escales de temps implicades en les diverses operacions de manipulació de càrrega.
* Una major consciència per aplicar procediments adequats i segurs en tot moment en la realització de les
diverses operacions a bord d’un petroler
* Adquisició d'experiència en la identificació de problemes operatius i ajuda a resoldre'ls
* Millora de la capacitat de promoure la seguretat i protegir el medi marí
* Una major capacitat d’assistir a accions descoordinades durant les emergències
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3.  Formació avançada per a operacions de 
càrrega de quimiquers

Dedicació: 31h 

Grup gran/Teoria: 14h 
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 
Aprenentatge autònom: 14h 

Oferir formació als estudiants perquè estiguin degudament qualificats, d’acord amb l’apartat A-V / 1-1-3 i B-
V/1-1 del Codi STCW, amb tasques específiques per a la càrrega, la descàrrega i la cura en trànsit de les 
càrregues cisterna de mercaderies

 Coneixement de dissenys, sistemes i equips de quimiquers.
- Coneixement de la teoria i característiques de les bombes, inclosos els tipus de càrrega, bombes i les seves
operacions segures.
- Competència en la cultura de seguretat de quimiquers i implementació de sistema de gestió de seguretat.
- Coneixement i comprensió dels sistemes de monitorització i seguretat, inclòs el sistema d'apagat d'emergència.
- Capacitat per a realitzar mesuraments i càlculs de càrrega
- Coneixement de l'efecte de les càrregues líquides a granel en la retallada, l'estabilitat i la integritat estructural.
- Coneixement i comprensió de les operacions relacionades amb la càrrega química.
- Desenvolupament i aplicació de plans d'operació, procediments i llistes de verificació relacionats amb la càrrega.
- Capacitat per calibrar i utilitzar sistemes de monitorització i detecció de gasos, instruments i equips.
- Capacitat per gestionar i supervisar personal amb responsabilitats relacionades amb la càrrega.
- Coneixement i comprensió de les propietats químiques i físiques de les substàncies líquides nocives.
- Entendre la informació continguda en un Full de dades de seguretat (SDS)
- Coneixement i comprensió dels perills i les mesures de control associades amb les operacions de càrrega de
petroliers químics.
- Coneixement i comprensió dels perills de l'incompliment de les normes i reglaments pertinents.
- Coneixement i comprensió de pràctiques de treball segures, inclosa l'avaluació de riscos i la seguretat personal
a bord dels petroliers químics.
- Coneixement i comprensió dels procediments d'emergència dels petroliers químics.
- Accions a prendre després d'una col·lisió, posada a terra o vessament
- Coneixement i comprensió de les disposicions rellevants de la Convenció Internacional per a la Prevenció de la
Contaminació pels vaixells (MARPOL) i altres instruments rellevants de l'OMI, les pautes de la indústria i les
regulacions portuàries que s'apliquen comunament.
- Competència en l'ús de el Codi IBC i documents relacionats

Descripció:

Objectius específics:
* Familiarització amb l'equip, instrumentació i controls utilitzats per a la manipulació de la càrrega en un
quimiquer.
* Una major consciència de la necessitat d'una planificació adequada, l'ús de llistes de verificació i les seqüències
temporals involucrades en les diverses operacions.
* Una major consciència per aplicar procediments adequats i segurs en tot moment en dur a terme diverses
operacions a bord d'un quimiquer.
* Millorar l'experiència en la identificació de problemes operatius i la seva resolució
* Una millora en la capacitat de promoure la seguretat i protegir el medi marí.
* Major capacitat per ajudar a coordinar accions durant emergències
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4. Formació bàsica per a les operacions de 
càrrega de vaixells de gas liquat

Dedicació: 18h 30m

Grup gran/Teoria: 7h 45m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 
Aprenentatge autònom: 7h 45m

Oferir formació als candidats que siguin degudament qualificats a la secció A-V / 1-2 i B-V/1.2 del Codi STCW 
amb deures i responsabilitats específiques relacionades amb la càrrega o els equips de càrrega en camions 
cisterna de gas liquat.

- Gasers
- Operacions de càrrega
- Propietats físiques dels gasos liquats.
- Perills associats amb operacions de petroliers
- Controls de perill
- Informació en un full de dades de seguretat de material (MSDS)
- Pràctiques i procediments de treball segurs d'acord amb la legislació i les directrius de la indústria i la seguretat
personal a bord dels vaixells tanc de gas liquat
- Efectes de la contaminació en la vida humana i marina.
- Procediments a bord per prevenir la contaminació.
- Mesures a prendre en cas de vessament

Descripció:

Objectius específics:
* Familiarització amb l'equip, instrumentació i controls utilitzats per a la manipulació de la càrrega en un gasero
* Una major consciència de la necessitat d'una planificació adequada, l'ús de llistes de verificació i les seqüències
temporals involucrades en les diverses operacions.
* Una major consciència per aplicar procediments adequats i segurs en tot moment en dur a terme diverses
operacions a bord d'un gasero.
* Millorar l'experiència en la identificació de problemes operatius i la seva resolució
* Una millora en la capacitat de promoure la seguretat i protegir el medi marí.
* Major capacitat per ajudar a coordinar accions durant emergencies
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5. Formació avançada per a operacions de 
vaixells de gas liquat

Dedicació: 32h 45m

Grup gran/Teoria: 14h 52m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h 
Aprenentatge autònom: 14h 53m

Oferir formació als candidats que siguin degudament qualificats a la secció A-V / 1-2 i B-V/1-2 del Codi STCW 
amb deures i responsabilitats específiques relacionades amb la càrrega o els equips de càrrega en camions 
cisterna de gas liquat.

- Coneixement de el disseny, sistemes i equips de gasers.
- Coneixement de la teoria i característiques de les bombes, inclosos els seus tipus i funcionament segur.
- Coneixement de l'efecte de les càrregues líquides a granel al seient, estabilitat i integritat estructural.
- Competència per aplicar la cultura de seguretat dels gasers i la implementació dels requisits de la seva gestió.
- Competència per fer pre-operacions segures, procediments i llista de verificació per a totes les operacions de
càrrega
- Competència per a realitzar mesures de càrrega i el seu càlcul
- Competència per gestionar i supervisar personal amb responsabilitats relacionades amb la càrrega.
- Coneixement i comprensió de la química i la física bàsiques i les definicions rellevants relacionades amb el
transport segur de gasos liquats a granel en vaixells.
- Comprendre la informació continguda en un Full de dades de seguretat de material (MSDS)
- Coneixement i comprensió dels riscos i les mesures de control associades amb les operacions de càrrega en
càrrega de gas.
- Competència per calibrar i utilitzar sistemes, instruments i equips de monitoratge i detecció de gasos.
- Coneixement i comprensió dels perills de l'incompliment de les normes / regulacions rellevants.
- Coneixement i comprensió de les pràctiques de treball segures, inclosa l'avaluació de riscos i la seguretat
personal a bord dels vaixells de càrrega de gas.
- Coneixement i comprensió dels procediments d'emergència dels de càrrega de gas.
- Accions a prendre després d'una col·lisió, posada a terra o vessament i embolcall de l'vaixell a vapor tòxic o
inflamable.
- Coneixement i comprensió de les disposicions pertinents de l'Conveni internacional per prevenir la contaminació
pels vaixells (MARPOL) i altres instruments pertinents de l'OMI, les directrius de la indústria i les reglamentacions
portuàries que s'apliquen comunament
- Competència en l'ús dels codis IBC i IGC i documents relacionats

Descripció:

Objectius específics:
* Familiarització amb l'equip, instrumentació i controls utilitzats per a la manipulació de la càrrega en un gasero
* Una major consciència de la necessitat d'una planificació adequada, l'ús de llistes de verificació i les seqüències
temporals involucrades en les diverses operacions.
* Una major consciència per aplicar procediments adequats i segurs en tot moment en dur a terme diverses
operacions a bord d'un gasero.
* Millorar l'experiència en la identificació de problemes operatius i la seva resolució
* Una millora en la capacitat de promoure la seguretat i protegir el medi marí.
* Major capacitat per ajudar a coordinar accions durant emergencies
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APORTACIÓ DE TREBALLS I SIMULADOR  25%
EXAMEN PER BLOC O EXAMEN FINAL 75%
LA REEVALUACIÓ ES UN EXAMEN

Sistema de qualificació
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