
 

 

 
 

Programa teòrico de patró de iot 
 
1. Seguretat a la mar 

 
1.1 Estabilitat transversal. Definicions de: 
 

- Estabilitat estàtica transversal: definició i classificació. 
- Centre de gravetat del vaixell i desplaçament. 
- Centre de carena i empenyiment. 
- Metacentre. 
- Altura metacèntrica. 
- Tipus d’equilibri: estable, indiferent i inestable. 

 
Coneixement de (sense càlculs): 

 
 La influència de l’altura metacèntrica en l’estabilitat transversal. 
 L’efecte del trasllat vertical i horitzontal de pesos en l’estabilitat estàtica transversal. 

 
- Equip de seguretat. Descripció, recomanacions d’ús i estiba dels següents elements: 

 
 Armilles salvavides. 
 Arnesos i línies de vida. 
 Cèrcols salvavides i rais salvavides. 
 Bengales de mà, coets amb llum vermella i paracaigudes i senyals fumígens flotants. 
 Mirall de senyals, botzina de boira i reflector de radar. 
 Extintors portàtils i bujols contra incendis. 

 
3.1 Abandonament de l’embarcació 
 

- Mesures a prendre abans d’abandonar l’embarcació. 
- Forma d’abandonar l’embarcació en el supòsit de disposar de rai salvavides. 
- La safa hidrostàtica. Activació manual i automàtica. 
- Permanència al rai salvavides: Organització a bord. 
- Ús dels senyals pirotècnics. 
- Utilització de la radiobalisa EPIRB, del responedor de radar (SART) i del VHF portàtil. 

 
3.2 Salvament Marítim. Rescat des d’un helicòpter segons informació publicada per Salvament Marítim: 
 

• Temps de resposta i velocitat de l’helicòpter. 
• Contacte previ a l’arribada de l’helicòpter. 
• Obligació de posar-se l’armilla salvavides. 
• Rescat des de l’aigua o des del rai salvavides. 
• Rescat de béns (documentació). 
• Maniobra. 
• Precaucions amb: 

- Embarcacions a vela. 
- Objectes a coberta. 
- Llançament de coets amb paracaigudes. 
- Activació del RESAR. 

 
 
2. Meteorologia 

 
3.3 Isòbares. Definició i utilitat del gradient horitzontal de pressió atmosfèrica. 
 
3.4 Fronts, borrasques i anticiclons. Definicions de: - Front càlid - Front fred - Front oclús (càlid, fred i sense especificar). 

Temps associat al pas d’anticiclons i borrasques. 

 



 

 

 
  

1 Vent. Definicions de: 
 

 Vent d’Euler  
 Vent geostròfic  

 Vent ciclostròfic  
 Vent antitríptic. Vents característics de la Mediterrània i l’Atlàntic oriental. 

 
2 Humitat. Conceptes de: 
 

 Humitat absoluta i relativa.  

 Punt de rosada.  
3 Núvols. Classificació segons el seu procés de formació, la seva forma i la seva altura. 
 
4 Boires. Classificació segons el seu procés de formació. Previsió a bord mitjançant un psicròmetre. Dispersió de la 

boira. 
 
5 Onades. Formació de les onades. Definicions de: longitud, període i altura de l’onada (sense relacionar-los). 
 
6 Corrents marins. Classificació segons les causes que els originen. Corrents generals a les costes espanyoles i de la 

Mediterrània. 

 
 
3. Teoria de navegació 
 
3.8 Esfera terrestre. Definicions de: 
 

 Eix, pols, equador, meridians i paral·lels.  

 Tròpics i cercles polars. 

 Meridià zero i meridià del lloc.  

 Latitud i longitud.  
3.9 Correcció total. 
 

Definició de correcció total. 
Forma de calcular la correcció total per:  

 Declinació magnètica i el desviament del compàs.  

 La polar.  
 Enfilacions o oposicions.  

4.1 Rumbs. 
 

Definicions de rumbs:  
 Vertader, de superfície i efectiu.  

Conceptes d’abatiment i deriva. 
Definició de rumb d’agulla. 

 
4.2 Publicacions nàutiques. Avisos als navegants. Correccions de les cartes i els derroters. 
 
4.3 Mesura del temps. Definició (sense càlculs) de: 
 

- Temps universal, hora civil del lloc, hora legal, hora oficial i hora del rellotge de bitàcola. 
 
4.4 Radar. 
 

Què és i per a què serveix el radar. 
Comprensió dels ajustaments necessaris per a una òptima visualització (sintonia, guany, pertorbacions de mar i pluja). 
Distàncies i marcacions radar, ús com a línies de posició. 
Conversió de la marcació radar en demora. 

 
4.5 GNSS. 
 

Què és i per a què serveix un equip GNSS. 
Vocabulari relacionat: WPT, COG, SOG, XTE, ETA, 
MOB. Dàtum. 
Importància de traslladar la posició de l’equip GNSS a la carta de paper. 

 
4.6 Cartes electròniques. Tipus de cartes electròniques. Importància de les cartes en paper. 
 
4.7 AIS. Què és i per a què serveix l’AIS. 
 
 
 
 
 



 
 

 

4. Navegació per carta 
 
4.1 Correcció total.  
Càlcul de la correcció total tenint alguna de les següents dades:  

 Desviament del compàs i declinació magnètica.  

 Demora d’agulla a una enfilació. 

 Azimut d’agulla per la polar.  
6.1 Rumbs i distàncies (mitjançant resolució 

gràfica a la carta). Rumb i distància entre dos 

punts, amb i sense vent:  
 Traçat, mesurament i càlcul del rumb d’agulla.  

Rumb per a passar a una distància d’un punt de la costa, amb i sense vent:  
 Traçat, mesurament i càlcul del rumb d’agulla.  

7.2 Línies de posició: distància radar a la costa, enfilació, 

oposició i demora. Situació simultània amb dues de les línies 

de posició esmentades. 
 
7.3 Línies de posició: distància radar a la costa, enfilació, 

oposició i demora. Situació no simultània amb dues de les 

línies de posició esmentades. 
 
7.4 Corrent conegut (mitjançant resolució gràfica a la carta). 
 

Conegut el rumb i la intensitat del corrent, l’Hrb i la situació de sortida (o dades per a obtenir-la segons els 

apartats 4.3 i 4.4), calcular gràficament: 
 

 Rumb efectiu i velocitat efectiva, tenint a més com a dades el rumb d’agulla, la correcció total (o 

bé dades per calcular-la) i la velocitat del vaixell. 
 
 Rumb d’agulla i velocitat efectiva, tenint a més com a dades la situació d’arribada, o rumb per a 

passar a una distància d’un punt de la costa, la velocitat del vaixell i la correcció total (o bé dades 

per calcular-la). 
 
 Rumb d’agulla i velocitat del vaixell, tenint a més com a dades la situació i l’hora d’arribada. 

 
8.1 Corrent desconegut (mitjançant resolució gràfica a la carta). 
 

Càlcul del corrent desconegut, el seu rumb i la intensitat mitjançant una situació vertadera obtinguda segons 
l’apartat 4.3 
- la situació estimada a la mateixa hora que la situació vertadera. 

 
8.2 Situació d’estima (mitjançant resolució gràfica a la carta). 
 

Coneguda la situació de sortida i el rumb d’agulla: estima gràfica, inclosos el vent i el corrent. 
 
8.3 Derrota loxodròmica. Resolució analítica de la derrota loxodròmica 
 

- Coneguda la situació de sortida, el rumb o rumbs directes i la distància navegada a cada rumb, calcular la situació 
d’estima d’arribada. 

- Conegudes la situació de sortida i la d’arribada, calcular el rumb directe i la distància entre ambdues. 
 
8.4 Marees. Càlcul de la profunditat en un moment qualsevol, problema directe i invers (es preguntarà com a qüestió 

independent dels exercicis de navegació). 

 
 
 

 


