Oferta Formativa 2022
Les preinscripcions i inscripcions s’han de realitzar en línea a la pàgina web: http://formacionp.caib.es dins el període de preinscripcions de cada curs.

Certificats d’especialitat marítima del Conveni STCW
Cursos

Període preinscripcions

Inici

Final

Horari

Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i
Seguretat Marítima
Actualització Operador Restringit del Sistema Mundial de
Socors i Seguretat Marítima
Embarcacions de Supervivència i Bots de Rescat (no ràpids)

20 de desembre 2021 al 9 de gener
2022
20 de desembre 2021 al 9 de gener
2022
Del 1 al 20 de febrer

31 de gener

9 de febrer

1530 a 2100

10 de febrer

11 de febrer

1530 a 2100

14 de març

18 de març

0800 a 1430

Del 1 al 20 de febrer

29 de març

30 de març

0800 a 1430

26 de setembre a 16 d’octubre

7 de novembre

16 de novembre

1530 a 2100

Actualització Embarcacions de Supervivència i Bots de
Rescat (no ràpids)
Operador Restringit del Sistema Mundial de Socors i
Seguretat Marítima

C/ Reina Constança, 4
07006 Palma
Tel.: 971 17 66 66 Ext. 066295
titulacions@caib.es
Web: http://formacionp.caib.es

Cursos
Mariner Pescador (en línea)

Cursos i exàmens dels Títols Professionals del sector pesquer
Inscripcions
Inici
Final
Del 20 de desembre de 2021 al 9 de gener de
2022

Mariner Pescador (en línea)
Exàmens lliures de Patró Local de Pesca***
Temari a la pàgina: http://formacionp.caib.es

Del 16 d’agost al 4 de setembre
Del 3 de gener fins el 13 de març

Exàmens lliures de Patró Local de Pesca***
Temari a la pàgina: http://formacionp.caib.es

De l’1 d’agost fins al 16 d’octubre

Exàmens lliures de Patró Costaner Polivalent ***

Del 20 de desembre fins al 27 de febrer

Exàmens lliures de Patró Costaner Polivalent ***

Del 29 d’agost fins al 30 d’octubre

17 de gener
12 de setembre

6 de febrer
2 d’octubre

Exàmens
Del 7 al 11 de febrer*
Del 3 al 7 d’octubre*
Setmana 14 (4 a 8 d’abril) examen
de Comuns Setmana 17 (25 a 29
d’abril) examen de Màquines
Setmana 19 (del 9 al 13 de maig)
examen de Pont
Setmana 44 (31 d’octubre a 4 de
novembre) examen de Comuns
Setmana 46 (14 a 18 de novembre)
examen de Màquines
Setmana 48 (del 28 de novembre al 2 de
desembre) examen de Pont
Setmana 10 (7 a l’11 de març)
examen de Màquines
Setmana 12 (21 al 25 de març)
examen de Pont
Setmana 45 (7 a l’11 de novembre)
examen de Màquines
Setmana 47 (21 al 25 de novembre)
examen de Pont

* Per que es realitzi l’examen a una illa hi haurà d’haver com a mínim 5 inscrits.
*** La informació i les condicions del exàmens estan publicades a la Resolució de Convocatòria que apareix a la pàgina http://formacionp.caib.es. Les dates d’examen que
apareixen son provisionals i per a la illa de Mallorca. Si hi ha prou inscrits es duran a terme a les altres illes en dates similars que seran publicades a la web.
- Tots els cursos estan programats al Centre Integrat de Formació Nauticopesquera de Palma (en cas de que no especifiquin un altre localització) i
subjectes a una demanda mínima.
- El Servei d’Ordenació Pesquera de la Direcció General de Pesca i Medi Marí es reserva el dret de cancel·lar, modificar o posposar el cursos o les
convocatòries d’examen fins una setmana abans de que comencin.
- La preinscripció dels cursos s’ha de fer a la pàgina web: http://formacionp.caib.es
- Un cop tancat el període de preinscripcions, després del període de valoració de la documentació aportada, es publicarà a la pàgina web un llistat amb els
admesos i aquets seran contactats via correu electrònic.
C/ Reina Constança, 4
07006 Palma
Tel.: 971 17 66 66 Ext. 066295
titulacions@caib.es
Web: http://formacionp.caib.es

