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INTRODUCCIÓ 

 
La Fundació Navegació Oceànica Barcelona té per objecte fundacional, en sentit ampli, promoure 
i executar totes aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i la potenciació de l’esport de 
navegació oceànica a vela en qualsevol de les seves manifestacions.  
 
El Patronat del 22/03/2018 va decidir, per diversos motius, ajornar la celebració de la IV Edició 
de la Barcelona World Race prevista pel 2019 fins all 2022-2023. 
 
A partir d’aquesta data i durant la resta del 2018, la FNOB reforça els seus projectes i activitats 
en l’àrea de l’esport, la formació i divulgació, la ciència i innovació i l’empresa. 
 
Aquests projectes es consideren de particular interès perquè creen valor afegit en el camp de la 
tecnologia, la indústria, l’educació i la sostenibilitat. Són projectes que no només permeten 
acostar l’esport de la vela i els seus valors a la societat, sinó també convertir Barcelona en un 
referent internacional de la Vela Oceànica, a nivell Pedagògic, Esportiu, Industrial i Científic.  

Els projectes han estat desenvolupats per l’equip humà de la FNOB, a les seves  instal·lacions i 
amb recursos estructurals. 

 

  



ÀMBIT FORMACIÓ / DIVULGACIÓ 

DIVULGACIÓ  ESCOLES - INSTITUTS 

 
1.- Projectes 
 
1.1- Proposta projecte The Game Pedagògic.  
amb la col·laboració de la Fundació Itinerarium  
 
Desenvolupament d’una eina educacional -The Game pedagògic-, i la seva implementació com 
a projecte en xarxa, adreçat a escoles de primària i secundària,  en el marc de la vela oceànica 
de competició tenint en compte el recorregut de la Volta al món a vela, amb l’objectiu de crear 
entorns d’aprenentatge motivadors, xarxes educatives a partir del treball en projectes telemàtics 
i fent acompanyament permanent a mestres i professors. 
 
És una aplicació-joc que convida a competir i aprendre mitjançant el coneixement, els valors 
associats a la vela oceànica de competició com eina pedagògica, aprenent també mitjançant la 
investigació científica i el compromís amb el medi ambient que posa les base perquè el procés 
de canvi que s’inicií continuï i sigui sostenible. Aquest canvi ha de suposar un gran repte per a 
tots: organitzadors, professors, mestres, alumnes i comunitats locals associades a cada centre 
escolar. 
 
Inclou el desenvolupament del Web del projecte + entorn de formació + plataforma de joc + App 
per a mòbils. 
 
Tenint en compte les necessitats del professorat la durada de cada joc és de tres mesos, 
aplicable al primer i segon trimestre del curs escolar: octubre-desembre i de febrer a abril. 
L’aplicació és senzilla, usable, sorprenent, atractiva, fiable i motiva a l’aprenentatge. Té una 
dinàmica pròpia que aporta: coneixements (en totes les matèries), valors (haver de treballar en 
equip, ajudar a un company, compartir resultats, dinàmiques de grup, valorar l’esforç, ser 
equitatius amb els jugadors, premiar l’esforç, però no deixar endarrere a ningú evitant la 
desmotivació)  i competició (entesa com a recurs per al creixement personal). L’objectiu és que 
l’alumne com a usuari final de l’aplicació ha d’estar motivat amb el joc per a poder aprendre. 
 
 
1.2.- Proposta PE: seguint la Barcelona World Race. 
amb la col·laboració de la l’àrea cultura digital del Departament Educació Gencat 
 
El programa educatiu és un recurs que permet treballar a l’aula dels centres educatius el mar i la 
navegació, des de les diferents àrees del currículum escolar (ciències socials, ciències naturals, 
matemàtiques, tecnologia, geografia, educació física, llengua, llengües estrangeres...). Tot això, 
a través d’un esdeveniment esportiu que succeeix en temps real i que és present als mitjans de 
comunicació, cosa que fa que sigui molt més engrescador per l’alumnat treballar en relació als 
continguts que ja es treballen normalment, però que introduïts dins d’un esdeveniment real els 
fan molt més atractius. 
 
És un programa gratuït. Aplicable via xarxa a qualsevol espai geogràfic. Amb l’interès de fer-ho 
en tres idiomes: català, castellà i anglès. Adreçat a centres educatius d’educació primària i 
secundària, però s’oferirà activitats per altres etapes, tant d’infantil com de batxillerat.  
 
Les activitats es mantindran les desenvolupades en edicions anteriors amb èxit:  Seguiment en 
directe, videoconferències, la mostra de cartells “Oceà Viu, Planeta Viu”, la xerrada Barcelona 
World Race: navegant entre valors, les visites guiades/tallers a l’espai expositiu de la Vela 
oceànica i les activitats ciutadanes lligades al període previ a la sortida. A la vegada que es fa un 



salt qualitatiu introduint l’aprenentatge per reptes i les noves metodologies d’aprenentatge 
basades en projectes i fent ús de les tecnologies. S’aplicarà des del web de la regata a l’espai 
educació i les xarxes socials.  
 
El Pla de formació: és la clau del projecte. La FNOB en col·laboració amb altres institucions 
educatives planifica i coordina la posada en marxa de la formació arreu de Catalunya per al 
professorat. I mantindrà un servei d’acompanyament al docent al llarg de tota la regata. Per tal 
de garantir l’ èxit es programa un pla d’adhesions i col·laboracions on se sumaran al projecte 
totes aquelles institucions, entitats, associacions i centres educatius que tinguin vinculació amb 
el mar, la navegació a vela i l’educació. 
 
 
1.3.- Proposta material didàctic. Unitat didàctica STEAM ‘L’aventura de la navegació’. 
amb la col·laboració de mSchool. MobileWorldCapital-GSMA. Una nova manera d’ensenyar i 
aprendre. 
  
Dins de la proposta educativa del programa mSchools del GSMA i en col·laboració amb la FNOB 
hem desenvolupat el material didàctic: ‘l’aventura de la navegació’  per potenciar l’entorn del mar 
a les aules i l'ús de les tecnologies. mSchools ha creat la iniciativa mSTEAM per apropar la 
tecnologia mòbil al pla d’estudis STEAM i despertar vocacions cientificotecnològiques  des 
d'edats primerenques. Des de la plataforma mSchool es proposa un aprenentatge 
multidisciplinari basat en projectes i reptes per promoure l’aprenentatge a través de la indagació 
científica i processos d’enginyeria, a la vegada que es potencia el pensament crític i les habilitats 
de resolució de problemes, entenent el mòbil com un laboratori de butxaca i apropant la ciència 
més pionera  l’aula. 
 
‘L’aventura de la navegació’ està dissenyada per aplicar-la a l’etapa de 5è de primària. És un 
mòdul d’entre 6 i 12 hores lectives, per a implementar-se al cicle superior de primària. Hi ha una 
activitat prèvia, diverses sessions, un tancament i finalment una proposta de repte al final per 
anar un pas més enllà i consolidar els coneixements. La documentació desenvolupada són el 
dossier del docent i el de l’alumne. 
 
El contingut de la unitat didàctica fa referència a la Navegació com una de les arts més antigues. 
Per migrar, per pescar o simplement per curiositat, l’ésser humà s’ha llençat al mar des de les 
primeres civilitzacions. La humanitat ha solcat les onades per diferents motius. La Navegació és 
la història de grans aventures i de grans descobriments. De batalles i competicions esportives 
per tot el planeta. Navegar és sobretot un acte social. 
 
Al mòdul de ‘L’aventura de la navegació es fa una immersió en el món de la navegació que ens 
portarà a fer tasques molt diverses amb l’ajuda dels mòbils per arribar més lluny amb l’empenta 
del vent. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.-  Programes 
 
2.1.- Suport coordinació IBE-promoció esportiva: ‘Barcelona Wolrd Race: Esports de Mar’. 
Organitzat per IBE, coordinat per CEEB, amb les adhesions de FCV (RCNB, RCMB, CNB, CMV), 
Espai de mar i Base Nàutica.  
 
'BWR: Esports de Mar' és un programa impulsat per la FNOB i iniciat el curs 2016_17 dins de 
l’oferta de promoció esportiva de l’Ajuntament de Barcelona en el marc dels esdeveniments 
esportius de la ciutat, en aquest cas la Barcelona World Race. Amb quatre objectius generals: 

conèixer l’esdeveniment de la ciutat per part 
dels joves, formar-se en la cultura del mar, 
adquirir les bases per la continuïtat de la 
pràctica esportiva en el sector de la nàutica i 
conèixer el litoral de la ciutat. 
 
Consta d’un itinerari de quatre anys dins de 
l’etapa educativa de la secundària, per a que 
els nois i noies de la ciutat de Barcelona 
tanquessin l’etapa de l'ESO amb criteri per 
decidir si l’alumne vol seguir ampliant els seus 
coneixements en la pràctica de la nàutica 
esportiva, tenir coneixements bàsics entorn el 
mar i els esports de mar.  

 
El programa consta de 9 hores de pràctica esportiva cada any: vela col·lectiva, vela lleugera, 
windsurf i pàdel surf o surf i finalment rem, des de 1r, 2n, 3r i 4t ESO respectivament, tenint una 
formació anual de les tècniques bàsiques de cada esport i una sessió anual de coneixement del 
medi.  
 
DATA: Curs 2017_18, tercer any de l'itinerari. 
 

2.2.- Projecte transversal: ‘Embarca’t les Vinyes World Race’ a l’Institut-Escola de 
Castellbisbal. 

Col·laboració FNOB: material i xerrada a l’aula i participació en  la regata oficial oberta a les 
mares i pares al poliesportiu municipal.  

Els alumnes de 3r ESO s’apropen al mar fent 
un tast de vela lleugera, descobrint el principi 
d’Arquímedes i construeixen les seves pròpies 
embarcacions. Finalment fan l’avarada oficial 
davant la comunitat educativa i del públic en 
general i organitzen una regata, on han de 
superar les proves de flotabilitat, estabilitat i 
navegabilitat. 

Objectius: Conèixer la importància de la 
navegació al llarg de la història de la humanitat 
i les diferents marines segons legislació: 
mercant, militar, recreativa, esportiva... Conèixer els principis bàsics de l’enginyeria Naval. 
Reflexionar sobre els efectes de la contaminació al mar i la problemàtica dels plàstics. Aprendre 
a navegar a vela, motor i rem. Elaborar una maqueta i pòster. Construir una embarcació. 
Organitzar una regata nàutica. Treballar cooperativament i valorar la cohesió social. 

Desenvolupament projecte: tres setmanes Juny 2018 
DATA: Xerrada, 11 de juny 2018 + Jornada regata World Race, 20 de juny de 2018 
N d’alumnes = 65  



2.3.- Programa Multi Esports i Casal Nàutic amb el Club Natació Barcelona.  

Col·laboració FNOB amb el Club Natació 
Barcelona per a complementar l’oferta de 
lleure dels casals d’estiu. Activitats 
programades: visites a la Seu de la FNOB 
per al coneixement de la navegació 
oceànica i els seus protagonistes i tallers 
lligats a la vela oceànica, així com xerrades 
d’aproximació a l’esdeveniment de la ciutat: 
la Barcelona World Race. 

 
DATA: Juliol 2018. 
N d’alumnes = 200 

 

2.4.- Suport Àrea d’Educació Física de l'INS Domènech Perramón d’Arenys de Munt. 

Col·laboració en la proposta de material didàctic per a treballar el mar a l’aula abans de la Jornada 
nàutica pels alumnes de 3r ESO.  

DATA: 26 d’Octubre 2018. 
	
 
3.- Xerrades 
 
3.1.- La volta al món a vela 
 
Expliquem les vivències dels navegants durant la Barcelona World Race, repassant els aspectes 
i valors més interessants de la navegació oceànica de competició. Són moltes les experiències i 
anècdotes que es viuen en una volta al món a vela. Conèixer com és la vida a bord dels vaixells 
IMOCA 60 al llarg dels tres mesos que dura la regata: com mengen, com dormen, com superen 
les adversitats, etc. són alguns dels 
aspectes que es transmeten en les 
xerrades.  
 
Aquesta activitat permet a l’alumnat 
conèixer les vivències dels 
regatistes oceànics, els seus 
coneixements i les seves emocions 
durant la volta al món. Com és 
navegar per les aigües dels mars i 
oceans més inhòspits del planeta? 
Com es viu a bord del vaixell durant 
més de tres mesos? Com és el dia 
a dia? Quines són les sensacions 
durant la volta al món? A més, els 
alumnes han participat en tres tallers: l’equipament i roba dels regatistes, tast del peculiar menjar 
que porten a bord o descobrir l’austeritat i les dimensions dels IMOCA 60, pujant en un dels 
vaixells participants en regates oceàniques. La xerrada s’orienta, a petició del docent, segons 
interès del currículum del Centre. 
 
DATA: Curs 2017_18, 
N de centres = 25 grups classe 
N d’alumnes = 791 
 



3.2.- Aprendre a preveure abans de fer-se a la mar: la clau la té la Meteorologia.  
Amb la col·laboració de meteoròlegs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
 

 
Conèixer quina és la meteorologia de la ciutat 
de Barcelona segons la seva orografia. El 
perquè i com del temps a Barcelona ciutat i que 
hem de tenir en compte abans de sortir a 
navegar. 
 
 
DATA: Curs 2017_18, 
N de centres = 13 grups classe 
N d’alumnes = 339 
 
 

 
3.3.- Impliquem-nos com a ciutadans. Tinguem cura dels mars i oceans. 
Amb la col·laboració de l’Institut de Ciències del Mar 
 
Conèixer l’estat del medi on naveguem. La contribució de l’esport amb la Barcelona World Race 
a la recerca sobre l’estat dels oceans. Quins són els problemes del mar. Per què serveix el mar? 
Energia, aigua potable, salut, alimentació, 
economia, sistema climàtic, major 
ecosistema. Situació del mar al 2017. 
Eutrofització, acidificació i sobrepesca. 
Ajuda a entendre el mar amb la participació 
ciutadana. Impacte dels canvis de l'oceà, 
qualitat de l’aigua del mar i el fitoplàncton, 
el valor de la biodiversitat. 
 
DATA: Curs 2017_18, 
N de centres = 11 grups classe 
N d’alumnes = 304 
 
 
3.4.- Crèdit de síntesi Batxillerat: La Navegació a Vela. IES Esteve Albert. 
Col·laboració en material didàctic i xerrada a l’Institut de la Barcelona World Race. 
 
DATA: 21 març 2018 
N d’alumnes = 55 
 
3.5.- Crèdit de síntesi 3er ESO: Coneixement del Medi Litoral. IES Mediterrània de Masnou. 

 
 
 
Col·laboració en material didàctic i 
seminari a instal·lacions FNOB sobre 
vela oceànica. 
 
DATA: 18 juny  2018 
N d’alumnes = 62  
 
 
 
 
 



 
 
3.6.- Taller de la Vela  oceànica per joves de l’Associació BRAVAL de Ciutat Vella. 
 
Associació- ONG del barri del Raval. 
Tallers de vela oceànica. Aproximació a la Barcelona World Race. 
 
DATA: 5 Juliol 2018. 
N d’alumnes =  10 

 
 
3.7.- Taller de la Vela  oceànica pels alumnes de la UEC del Casal dels Infants del  RAVAL  
Associació- ONG del barri del Raval. 
Tallers lligats a la Navegació oceànica. Aproximació a la Barcelona World Race. 
 
DATA: 11 de desembre 2018 
N d’alumnes =  8 
 
 
4.- Formacions 
 
4.1.- Participació en la Jornada-presentació, ‘Badalona és el mar’ amb Marina Badalona i 
la Base de Navegants. 
 
Adreçat al professorat dels centres educatius de la ciutat de Badalona a través de “recursos 
educatius” per a 50 centres de la ciutat i de l’Eix Besòs proper a Badalona. 
 
DATA: 25 de gener de 2018.  
N assistents: 10 Centres Educatius 
 
 4.2.- Suport gestió activitat de formació pel projecte comunitari del barri de la Barceloneta. 
 
Objectiu: navegació i treball de reflexió dels valors lligats al mar i com es veu la ciutat des del 
mar. 
 
Organitza Universitat Autònoma de Barcelona – UAB 
 
DATA: 21 d’octubre de 2018 
N de participants: 19 
 
 



4.3.- Formació al professorat dins les Jornades L’Esport fa escola. 
 

 
 
Sessió Teòrica del programa esports de mar. 
Coneixement del medi. Amb la col·laboració del 
Museu Marítim de Barcelona. 
 
DATA: 29 d’Octubre de 2018.  
N assistents: 8 Centres Educatius 
 
 
 
 

 
 
 
4.4.- Sessió de Formació: ‘Organització d’una regata‘ al TecnoCampus Mataró-Maresme-
UPF 
 
 
 
 
Per als alumnes de la Menció de Nàutica del Grau en 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. 
 
DATA: Novembre de 2018 
N d'alumnes: 12 
 
 
 
 
 
4.5.- Pràctiques Empresa a Batxillerat: conveni amb Escola Pia Nostra Sra. Nivell: Batxillerat.  
 
Assignatura: Empresa.  
Núm.  d’alumnes tutoritzats = 2, 
Durada: febrer i juny 2018. 
  



DIVULGACIÓ CENTRES D'FP - UNIVERSITATS 
 

1.- Programa PORT INNOVA (3a Edició) 

 

Organitzat pel Port de Barcelona, la 
Fundació BCN FP i el CEB. Programa 
dirigit per a Cicles Formatius. Curs escolar 
de novembre a maig. 

Repte FNOB: aconseguir que la vela i la 
nàutica passi a ser una activitat preferida 
dels ciutadans de Barcelona, no només 
com una activitat esportiva, sinó també 
amb la resta de línies estratègiques de 
l'FNOB: esport, ciència, empresa i 
formació. 

 
DATA: Curs 2017_18, 
N d’alumnes participants = 350 
N d’alumnes atesos Repte FNOB: 3 centres d'FP = 90 alumnes. 

 
2.- Programa REPTES CURRICULARS 

Amb la col·laboració amb l’Escola Pia Nostra 
Senyora Diputació. Objectiu: aprendre, crear i 
emprendre nous reptes lligats a l’entorn nàutic-
marítim.  

Reptes:  

Dins de l’àrea de ciència mediambiental: 
qualitat de l’aigua del mar? Té 
microorganismes? Riscos per la salut? És 
possible la millora en la identificació de la 
qualitat?  

Dins l’àrea de divulgació: eines per a 
l’aproximació de la nàutica al públic en general. 

Premis: A la idea més innovadora i al millor projecte Empresarial.  

 
DATA: Curs 2017_18, 
Cicles Formatius en dues especialitats: 
- CFGS laboratori Clínic i Biomèdic, N d’alumnes = 55 / N projectes = 8 
- CFGS d’animacions 3D,jocs i entorns interactius. N d’alumnes= 20 /N projectes = 4 

 

3.- Projectes Final de Grau - PFG,  

Estudiant d’ELISAVA. Projecte: implantació de Foils en la modalitat de la classe Mini 6.5. 
Desenvolupant-se. 
 



CURSOS DE CAPACITACIÓ 
 

En col·laboració amb el Institut Nàutic de Barcelona 

 
1.- Cicle Formatiu de Grau Mig  en manteniment Electromecànic, per perfil professional de 
vaixells d’esbarjo i serveis portuaris (LOE).  
 

Aquests estudis post obligatoris capaciten 
per mantenir en bon estat, ús i funcionament 
del casc, les estructures, els elements i els 
sistemes que conformen les embarcacions 
d'esbarjo, utilitzant procediments establerts 
i complint les especificacions de seguretat, 
prevenció de riscos laborals i 
mediambientals requerits.  
 
Curs escolar 2017_18 d’octubre a maig. 
Assignatura: compòsits i tractaments de 
superfície. Dos dies per setmana, 4 
hores/sessió. 
 

Grups Classe = 2 
Total alumnes = 43 
 
 
 
En col·laboració amb la Federació Catalana de Vela, 
 
 
2.- Cicle Inicial Vela: curs assignatura manteniment 
de flota de vela lleugera. 
Tècnic de Vela-cicle inicial, 15 h 
Gener 2018, N d’alumnes = 10  
 
3.- Curs seguretat i supervivència a la mar.  
Febrer_18 N d’alumnes participants = 14 
Juliol_18 N d’alumnes participants = 9 
 
 

 
4.- InserVela: curs manteniment i compòsits per a 
embarcacions de lleure. 
Tècnic I, assignatura manteniment, 30 h 
Març_Abril 2018,  N d’alumnes = 8 
 
5.- Cicle Superior Vela: curs assignatura 
manteniment de flota de vela lleugera. 
Tècnic de Vela-cicle superior, 24 h 
Juny 2018, N d’alumnes = 7  
 

 
6.- Cicle Final Vela: curs assignatura manteniment de flota de vela lleugera. 
Per a Tècnics de Vela en actiu, 12 h 
Juny 2018. N d’alumnes = 5  
 



SEMINARIS I CONFERÈNCIES 
 
Seminaris 
 

1.- Ponència Vela Oceànica. 
 
Per als alumnes dels  Cicles Formatius de l’Escola Pia Ntra Sra 
 
DATA: 22 de gener de 2018 
N assistents = 75 
 
 
 

 
2.- Ponència al col·legi d’enginyers industrials. Societat 
Catalana de Tecnologia. 
 
Mobilitat elèctrica. La Tecnologia al servei de les persones.  
Temàtica: Energies: subministrament sostingut en les 
embarcacions IMOCA-60 amb Ricard Bosch. 
 
DATA: 25 de gener 2018. Obert al públic 
 

 
 

3.- Participació en la Setmana Blava Institut Nàutic de 
Barcelona. 
 
Per alumnes dels cicles formatius: Visita Seu FNOB, 
conferència i introducció a la navegació oceànica. 
 
DATA: 19 de febrer 2018 
N assistent = 35 

 
 

4.- Seminari de vela oceànica per alumnes del CAFE de 
l‘Institut Nàutic de Barcelona. 
 
Per a alumnes del Cicle Formatiu d’ Esports GM de Vela aparell 
Fix. Tècnics I. 
 
DATA: 22 de febrer 2018 
N d’alumnes = 6 
 

 
5.- Sessió: Disseny i construcció de la part elèctrica de l’IMOCA 60 Acciona 100% 
ecopowered. 
 
Dins el Màster de Marina a la UPC. De la mà de Ricard Bosch. Assignatura: Convertidors 
d’Energia Oceànica. 
 
DATA: març 2018 
 
 



6.- Ponència pels alumnes de 2n AFE i 4t de gestió 
Esportiva INEFC. 
 
Ponència: organització i gestió d’un esdeveniment 
internacional 
 
DATA: 8 de maig de 2018 
N d’alumnes = 180 
 

 
7.- Seminari ‘La vela oceànica: noves dinàmiques al Port 
de Barcelona’  
 
Per alumnes del Grau en Logística i negoci Marítim del 
TecnoCampus de Mataró-Maresme. Per l’assignatura anglès 
Tècnic i comercial Marítim. 
 
DATA: 17 de maig de 2018 
N d’alumnes = 15 

 
 
8.- Seminari de vela oceànica per alumnes del CAFE-
Menció Nàutica  del Tecnocampus-UPF. 
 
Visita a seu FNOB. Introducció a la Navegació oceànica de 
competició. Per a alumnes de la Menció de Nàutica del Grau 
en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Objectiu de la sessió: 
fiançar el vocabulari del vaixell in situ, augmentar l’interès per 
a la navegació a vela, conèixer la navegació oceànica de 

competició: organització, treball a bord i factor humà. 
 
DATA: 27 de setembre de 2018 
N d’alumnes = 12 
 
 
9.- Seminari de vela oceànica per alumnes de primer curs de la Facultat de Nàutica. 
 
Assignatura: anglès nàutic. Contingut: la navegació oceànica. 
 
DATA: 3 de desembre 2018 
N d’alumnes = 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conferències a seu FNOB 
 
D’una manera regular i amb un ànim divulgatiu, s’organitzen conferències de contingut relacionat 
amb la nàutica i el seu entorn, a la seu de la FNOB. La comunitat nàutica de Barcelona, entesa 
en un sentit ampli, és a qui s’orienten, tot i que, en funció del contingut, sovint s’hi han sumat 
mitjans de comunicació, institucions, escoles o esportistes. 
 
 

23/11/2018 

Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat.  

Un tema que afecta molt a la comunitat nàutica i que li es 
presentada en aquesta fase encara de definició amb l’ànim que 
hi participi. 

 
 
16/11/2018 
 
El canvi climàtic.  
 
Ponent: Tomàs Molina 

 

05/10/2018 

Presentació del Projecte Sail One. 

Ponent: Òscar Trives. Per primera vegada un IMOCA60 com 
els que participen a la Barcelona World Race és a l'abast del 
públic per experimentar el que senten els regatistes 
professionals. 

 

17/07/2018 

Estratègia Marítima Catalana.  

Ponent: Sergi Tudela. Assistirà el Director General de Pesca i 
afers Marítims de la Generalitat. 

 

10/07/2018 

IMOCA - Globe Series 

El president de la classe de vela oceànica mes important, ha 
explicat a regatistes, premsa i afeccionats com serà el nou 
campionat del mon, del que la Barcelona World Race en forma 
part. 

 



06/07/2018 

La contaminació dels oceans. 

 
04/05/2018 
 
Qualitat de l’aire i de l’Aigua i el seu impacte en les 
operacions portuàries de la ciutat. Situació actual i 
tendències pel futur.  Ponent: Jordi Vila, responsable medi 
ambient de l’ APB. 

 
13/04/2018 

Presentació Projecte Sea Experience – Hermitage. Noves 
instal·lacions projectades al Port de Barcelona. 

 

 
16/03/2018 

Presentació projecte remodelació Port Olímpic 

 

14/03/2018 

Col·loqui Cabo de Hornos des del punt de vista esportiu, 
mediambiental i de seguretat per a la Navegació. 

 

 

09/02/2018 

Acords reordenació espais litoral.  

Explicació per part dels gestors del projecte, a la comunitat 
nàutica, de com serà el Port de Barcelona i el seu entorn en 
pocs anys 

 

25/01/2018 

Col·loqui construcció vaixells  

Disseny de vaixells VOR i IMOCA’. Alguns arquitectes navals 
expliquen com afecta al disseny del velers els nous acords en 
la vela de competició 

 

 



ACTES CIUTAT 
 
 
1.- City Nature Challenge- Biomarató de l’ ICM-CSIC. 

 
La Biomarató-ciutats amb vida és una competició amistosa entre 
80 ciutats de tot el món que té l’objectiu de trobar el màxim nombre 
d’espècies a l’entorn urbà, marítim i fluvial.  
 
La FNOB s’hi ha sumat per divulgar el mar i la ciència ciutadana. 
 
L’ objectiu és que la ciutat de Barcelona, ciutat costanera sigui líder 
en observacions marítimes. 
 
Hem obert el projecte FNOBLab_Mar a la plataforma Natusfera, on 
es registren totes les observacions. Abast de l’esdeveniment: ciutat 
Barcelona i àrea metropolitana. 
 

2.- 10th anual International Conference on Education and New Learning Technologies 
2018. 

La FNOB conjuntament amb la Universitat de Barcelona ha estat present al Congrés Edulearn 
2018 amb l’acceptació de la ponència: ‘Educational Program of the Barcelona World Race’, 
programa desenvolupat en diversos idiomes, gratuït, obert a la comunitat educativa. I en les tres 
edicions celebrades hi ha hagut un seguiment proper de 50.000 estudiants distribuïts en 
centenars de grups classe de diferents centres d’educació.  

La presentació ha mostrat els resultats del seguiment, l’alta avaluació dels participants i els canvis 
previstos per a la pròxima edició.  

Com a reflexió final, es considera 
el potencial de capacitació 
d’aquesta metodologia aplicada a 
altres esdeveniments esportius 
similars. 

EDULEARN, és la conferència 
internacional anual sobre 
educació i noves tecnologies 
d’aprenentatge que se celebra a 
Palma de Mallorca. És una de les 
conferències en educació 
internacional més gran per a 
professors, investigadors, 
tecnòlegs i professionals del 
sector educatiu.  

Després de 10 anys és un esdeveniment de referència on més de 800 experts de 80 països es 
reuneixen per presentar els seus projectes i compartir els seus coneixements sobre metodologies 
d’ensenyament i aprenentatge i innovacions educatives.  

Consolidada a nivell europeu, és una plataforma ideal per xarxes estratègiques internacionals i 
el millor lloc per presentar projectes d’innovació educativa. 

La presentació FNOB descriu les principals característiques i evolució dels primers 10 anys de 
l’aplicació del Programa Educatiu (EP) de la Barcelona World Race (BWR).  



Aquesta és una iniciativa sense precedents en la metodologia d’aprenentatge basada en 
projectes, i és el resultat de combinar els objectius del pla d’estudis oficial d’educació primària i 
secundària amb els continguts d’un esdeveniment esportiu a gran escala. 

El disseny original del programa educatiu es basa en quatre enfocaments bàsics:  
 

• En primer lloc, té una perspectiva amplia, ja que tracta amb tot tipus de contingut i 
competències de capacitació agrupades en tres punts principals: el medi ambient, la 
tecnologia de navegació i una dimensió humana.  

 
• En segon lloc, fa ús del concepte d’un vaixell oceànic com una màquina ecològica, un 

vehicle "net" que pot circumnavegar el globus amb zero emissions a l’atmosfera. En el 
Programa Educatiu, el veler és vist como un sistema autònom de sistemes en el que es 
troben molts aspectes de la vida i la formació de valors educatius, tals com: convivència, 
millora personal, nutrició, preparació física, coneixement del medi ambient, geografia, 
nous materials, mecànica, física, matemàtiques, comunicacions, sostenibilitat, etc.   
 

• Un tercer element és el paper que li dóna a les tecnologies i el seu ús en l’educació.   
 

• Finalment, un component clau del programa és el viatge: l’aventura de seguir un 
esdeveniment esportiu extrem, en temps real, des de l’aula, durant un període que pot 
anar d’unes poques setmanes a tot l’any escolar. 

 
 
3.- Congrés de Vela a Barcelona 2018 
 
Dates: 1 i 2 de febrer. Organitzat per la Federació Catalana de Vela. Lloc: Barcelona Sailing 
Center.  
 

 
 
Espai col·loqui on tothom del sector de la Navegació a Vela 
pugui a portar la seva experiència i visió. Un total de 25 
ponències pensades per a tots els col·lectius de la Vela 
que tractaran els temes de caire pedagògic, tècnic, de 
gestió, de comunicació i legislatiu. 
 
La FNOB ha desenvolupat la ponència: La Barcelona 
World Race en el marc dels temes d’interès general. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



4.- Fira Inicia’t a Port de Badalona 

DATES: del 24 al 27 de maig 

La Fira Inicia’t és la Fira dels oficis del Mar, organitzada pel Port de Badalona com a punt de 
trobada en el què acostar, fer descobrir i fer 
pensar en el mar i en la nàutica des de diferents 
punts de vista, i, principalment, fixa com a 
objectiu diferencial situar el mar i la nàutica amb un 
ventall de possibilitats d’ocupació, i, per tant, 
prèviament formatives. I, evidentment, en el mar 
com una aposta de lleure que superi l’estacionalitat 
de l’ús estival del litoral amb la pràctica de diferents 
esports i com aparador d’embarcacions i 
titulacions iniciàtiques, amb l’oferta de l’accés a les 
primeres titulacions i a les embarcacions de 
menors eslores. 

 
La FNOB hi ha participat a l’edició del 2018 amb: 
 
• Stand propi, atenent Instituts i Escoles de Cicles Formatius donant a conèixer la navegació 

oceànica de competició.  
 

• Dues conferències:  
 
- Meteorologia Nàutica Local, amb la participació d’un meteoròleg expert en regates que 

ha explicat com es confecciona un pronòstic per a una regata i com ho ha d’interpretar 
el regatista. Dia 26 de maig. 
 

- Oficis d'un equip de regates de classe IMOCA 
60. Amb la participació de professionals de la vela 
oceànica que han explicat als nois i noies quines 
són les formacions requerides per dur a terme els 
diferents oficis que són indispensables en un 
equip professional de vela. Dies 24 i 25 de maig. 

 

5.- EduHack 2018 

Dates: 7 de novembre de 2018. Organitzat per mSchool-GSMA i Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya. Lloc: Museu Marítim de Barcelona. 

FNOB hi ha participat en col·laboració amb dos 
centres educatius aportant dues propostes 
educatives lligades a l’entorn del mar. Sent les 
úniques propostes presentades, de 210 
exposades, que toquen el mar i l’esport de la 
vela com a entorn d’aprenentatge. 

EduHack és un procés de cocreació a gran 
escala que connecta, inspira i capacita els 
docents per identificar i dissenyar experiències 
innovadores per a l’aula, el centre i la comunitat 
escolar amb l’ús de la tecnologia digital. 
Basant-se en la metodologia del Design 
Thinking, EduHack promou l’aprenentatge 
basat en projectes i en els reptes del món real, 



ajudant els docents a preparar els seus alumnes per desenvolupar-se en un present i futur que 
requereix competències digitals i habilitats creatives, de resolució de problemes i de comunicació 
i esperit crític. 

La Jornada del 7 de novembre ha estat una Fira de projectes educatius on cada grup escolar ha 
disposat d’un estand on ha explicat el seu projecte als equips directius i docents interessats a 
pilotar alguna proposta durant el curs  2018-19. 

 

6.- Saló Nàutic de Barcelona 

Suport a la preparació de l’espai ‘fans de la vela’, stand propi, visites guiades a la flota de tres 
classes de vela oceànica de competició: mini 6,5, Figaro i IMOCA 60.  

Dues conferències a l’Espai de mar. 
 

• Fes el salt a la vela oceànica. Per tal d’estimular 
que els esportistes de vela evolucionin cap a la 
pràctica de la vela oceànica, amb la participació de 
regatistes que ho han fet i que han explicat la seva 
experiència. La regata d'una volta al món.  
 
• L'organització entre bastidors. Amb un ànim 
divulgatiu per tal que es conegui com és i quines 
necessitats hi ha en el si d’una organització tan 
complexa com és la de una vola al món a vela. Amb la 
participació d’experts que han col·laborat a la 
Barcelona World Race. 

 

7.- Suport Campionat del món classe Open Bic CN Arenys de Mar 

 

Dates: juny 2018 

Amb l’objectiu que l’organitzador gestioni i pugui definir necessitats i 
estratègies que aportin un bon retorn d’inversió de patrocinadors i 
institucions, s’ha dut a terme l’assessorament en l’àmbit de la difusió des del 
punt de vista de relacions amb els mitjans de comunicació, a partir de 
l’experiència de l’equip de comunicació de la FNOB, amb experiència en la 
Barcelona World Race entre d’altres. 

 

8.- Suport Campionat de Catalunya Classe Estel- Escola de Vela Mataró. 

 

Dates: 17-18  de novembre de 2018 

La FNOB ha col·laborat amb material per al sorteig del lliurament de premis 
del Campionat de Catalunya i en el salvament en la jornada de regata del 18 
de novembre. 

 

 



ÀMBIT CIÈNCIA 

 

La FNOB vol reforçar aquest àmbit, el científic, de manera que reverteixi millor i més eficaçment 
en la societat, propiciant la coordinació i complementarietat entre projectes, així com garantir la 
seva sostenibilitat econòmica i la seva continuïtat en el temps, més enllà de la regata de volta al 
món, cosa que els farà més atractius de cara a aconseguir finançament privat mitjançant 
patrocini. 

S'han dividit els projectes en dos àmbits, el primer orientat al factor humà i el rendiment de 
l'organisme i la psique en condicions extremes, i el segon, a estudiar la salut dels oceans. En 
aquest àmbit la FNOB compta amb el suport de la UNESCO a través del seu Comitè 
Oceanogràfic Internacional. 

S’ha posat en marxa dues taules de treball 

1.- Taula de Treball Factor humà. 19 de març de 2018 

Assistents: 
- Fundació Estivill Sueño 
- CAR Sant Cugat – Direcció Àrea nutrició i fisiologia 
- Clínica Sagrada Família – Direcció Mèdica. 
- Universitat de Barcelona – Facultat de Psicologia 
- Latitud 42 
- INEFC Barcelona – Universitat de Barcelona Departament de Salut i Ciències Aplicades 
- Universitat Politècnica de Catalunya- Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica 

i Informàtica Industrial. 
- Premsa especialitzada 

 

2.- Taula de Treball Ciència. 8 juny de 2018 

Assistents: 
- Institut de ciències del Mar 
- Institut Químic de Sarrià-GEMAT: Grup d’ Enginyeria de Materials 
- Universitat de Barcelona 
- Latitud 42 
- EURECAT 
- LEITAT 
- Premsa especialitzada 

 
De les reunions amb les entitats científiques participants s'ha extret la conveniència de crear una 
plataforma coordinada des de la FNOB, FNOBLab i que tindrà per objecte reunir en un mateix 
fòrum les opinions, les necessitats i els objectius de cada projecte proposat per tal d'optimitzar 
objectius i recursos. Així mateix, es contactarà amb altres entitats, empreses, universitats i 
científics que puguin estar interessats a utilitzar la vela oceànica com a plataforma en què dur a 
terme projectes de recerca i que, d'alguna manera, es complementin amb els ja en marxa. 

Així mateix, d'acord amb el Rectorat de la Universitat de Barcelona, es valora l’oportunitat de 
proposar pel 2019_20 treballs finals de màsters oficials que millor s'ajustin a la missió, valors i 
camp d'actuació de la vela oceànica i, per tant, amb els continguts proposats per les institucions 
científiques membres de la plataforma impulsada per la FNOB. 

 

 



La FNOB es corresponsabilitza amb les institucions col·laboradores de garantir la usabilitat del 
coneixement obtingut mitjançant la seva adequada divulgació, de manera que la societat civil 
pugui beneficiar-se’n tant en l’àmbit educatiu com en l’empresarial i el domèstic. També amb 
l’objectiu de garantir la desitjable transferència dels resultats obtinguts en  els projectes científics 
a la societat, s’ha posat en marxa la col·laboració amb l’Associació Catalana de Comunicadors 
Científics (ACCC), també presents a les taules de treball. Aquest acord preveu que l’activitat del 
FNOBLab tingui ressò en els mitjans especialitzats en ciència i en la comunitat científica així com 
en la premsa en general, comptant per això amb l’experiència i xarxa de contactes de 
l’Associació.  

 

  



ÀMBIT ESPORTIU & EMPRESA 

PROGRAMA INDUSTRIAL 

 
1.1.- Proposta de projecte: El Mini com potenciador del Pla Industrial i Esportiu a la Base 
Oceànica. 
 
Desenvolupament de la proposta de projecte que facilita la construcció d’un vaixell de competició 
de vela oceànica construït íntegrament a Catalunya. L’Espai de la Base Oceànica seria un 
referent europeu d’aquesta classe i els seus beneficiaris els clubs de tot el litoral català. Treballant 
en col·laboració amb el BISC, la FCV i l’INB.  
 
El Pla de Tecnificació esportiva que es vol dur a terme amb la Federació Catalana de Vela, crearà 
una base d’esportistes àmplia en navegació oceànica i el seu acompanyament com a 
professionals. 
 
 El Pla industrial amb l’Institut de la Nàutica de Barcelona i empreses del sector, agrupades en el 
del Clúster Nàutic de Barcelona, proporcionarà formació a alumnes dels cicles formatius en 
diferents especialitats, en un projecte real i transversal a través de pràctiques especialitzades en 
laminats i construcció de bucs, que suposaria una qualificació de qualitat que revaloritza els cv 
dels alumnes. 
 
Les entitats implicades en el programa : Astiller Offcet o Argo, Clúster Nàutic, FCV, INB. 
 
El volum anual de producció és entre 1 i 2 vaixells. 
 
El Mini 650 és un vaixell d’iniciació a la navegació oceànica per excel·lència. Amb una eslora de 
6,5 metros, és un vaixell assequible econòmicament i fàcil de mantenir i estibar pel seu reduït 
tamany. 
 
Les embarcacions, un cop produïdes pels alumnes i amb l’assessorament i col·laboració 
d’experts en construcció naval, es posaran a disposició dels clubs del litoral perquè els 
esportistes que ho demanin disposin d’una embarcació de competició de vela oceànica que els 
permeti conèixer, entrenar i en el seu cas competir, en el circuit MINI 6,50 nacional o 
internacional. 
 
Es tracta d’un projecte que ha de generar interès entre patrocinadors, que podran vincular la seva 
marca no només a un projecte de formació, sinó també als  valors propis de la vela oceànica, 
com sostenibilitat, afany de superació, tecnologia aplicada i preocupació pel medi ambient.  
 
El projecte ha de servir per enfortir la imatge de Barcelona com a pol al mediterrani de centre de 
navegació oceànica amb projecció mundial no només des del punt de vista esportiu sinó també 
industrial.  
 
Objectius: desenvolupar pràctiques per a estudiants, crear bancs de proves per a professionals 
emprenedors i posar en marxa capacitacions professionals que permetin als estudiants adquirir 
coneixements pràctics amb la finalitat d’una sortida professional de valor afegit i sostenible. 
 
Metodologia en: construcció de vaixells; entrenaments en navegació Oceànica; programes de 
I+D+i. 
 
L’estructura: actualment la nau de la Base Oceànica requereix molt pocs ajustaments per  
proporcionar l’estructura rellevant que permeti el llançament del projecte de construcció del Mini 
6.50. 



1.2.- Proposta de projecte: construcció de la Dàrsena amb pantalans a la Base Oceànica. 
Amb la col·laboració de: Port de Barcelona, Empresa Portuàries S.L. i Marina 92. 
 
Utilitzant 80 metres de pantalà propietat de la FNOB, es construirà un petit port amb una dàrsena 
d’abric per a embarcacions vinculades a la vela oceànica. L’idea és que es tracti d’una instal·lació 
municipal que faciliti la pràctica esportiva de la vela oceànica, situat davant de les instal·lacions 
de la Base Oceànica FNOB per tal de facilitar-ne l’ús per part dels esportistes.  
 
S’ha desenvolupat el projecte de construcció del Port amb pantalans flotants en forma de L, de 
25mts de llançament per 69 metres de llarg amb la col·laboració de Portuàries S.L. que permet 
amarrar amb seguretat vaixells de vela oceànica pels seus entrenaments. 
 
La necessitat d’aquests pantalans es fa palesa degut a l’alt moviment d’entrada i sortida de 
vaixells (pescadors, pràctics, llanxes de salvament, etc. pel canal del Port de Barcelona) que 
generen onatge perillós que pot provocar desperfectes importants a l’estructura dels vaixells si 
es mantenen amarrats directament al moll davant la base oceànica. Amb el nou port de pantalans 
s’arriba a disminuir l’onada en un 50% de la seva força i alçada, la qual cosa permetrà amarrar 
vaixells en el seu interior. 
 
El projecte ha estat presentat a Marina 92 i validat amb els seus tècnics perquè no entorpeixi les 
maniobres d’ atracament dels mega-iots que amarren a les dàrsenes al costat de l’edifici de la 
Seu de la FNOB. 
 

PROGRAMA ESPORTIU 

 

2.1.- Col·laboracions amb clubs i entitats de la ciutat.  

La FNOB és una entitat que té com a finalitat el foment i la difusió de la cultura del mar, promovent 
i desenvolupant projectes i activitats que tenen la vela oceànica en qualsevol de les seves 
manifestacions.  

Per tal de garantir els seus objectes i finalitats fundacionals, la FNOB col·labora amb clubs i 
entitats de la ciutat que facilitin, fomentin i promocionin la pràctica de l`esport de la vela a 
Catalunya. 

Al llarg del 2018,una d’aquestes entitats ha estat el RCMB a qui la FNOB ha cedit material pel 
desenvolupament de les seves seccions i escola de vela. 
  



2.2.- Projecte Barcelona World Race.  
 
Fins a la data d’anul·lació de la quarta edició de la regata Barcelona World Race (22 de Març) 
s’han dut a terme tot un seguit de feines, reunions, estudis, consultes i desplaçaments amb 
antelació, destinades a garantir la viabilitat de l’execució de l’esdeveniment:  
 
- Desenvolupament de la proposta de logística i operacions. 

 
- Desenvolupament de l’àrea esportiva amb la definició de les següents subcategories: 

redactat de l’Anunci oficial de la regata. Preparació i coordinació dels plans amb empreses 
especialitzades en sistemes de seguiment d’icebergs, dels vaixells en regata (Tracking) i la 
creació de l’equip de Direcció de regata. 

 
- Desenvolupament del projecte de comunicació que garanteixi un retorn d’inversió a 

patrocinadors. 
 

- Confecció i presentació de propostes de patrocini a empreses potencialment interessades. 
 

- Accions de comunicació amb participants potencials per garantir una bona participació en la 
regata en termes de nombre i qualitat de participants, que resulti atractiu per als aficionats i 
per tant, pels mitjans de comunicació.   

 
- Contractació de l’equip de Direcció de regata, imprescindible en la fase de confecció de 

l’Anunci de Regata. 
 

- Elaboració dels avisos de regata, amb la col·laboració de la futura Direcció de Regata, la 
Classe IMOCA i les Federacions Espanyola i Catalana de Vela.  

 
- Anàlisi de necessitats (tecnologia, comunicacions, seguiment de la regata, etc.) i costos 

inherents, també amb consultes amb altres organitzadors de regates similars, per tal 
d’elaborar un pressupost que permeti dur  a terme posteriorment les licitacions corresponents. 

 
- Elaboració de les primeres propostes de licitacions corresponents a l’àmbit Esportiu, de 

Comunicacions, Màrqueting i Operacions. 
 

- Elaboració d’un estudi (Meteoròleg Marcel Van Triest) per garantir la seguretat dels 
participants, tot i l’endarreriment de la sortida al 14 de Gener, el que implica el pas per Hornos 
en època més propicia a grans tempestes. 

 
- Viabilitat de l’aturada a Sidney, en col·laboració amb la Classe IMOCA i el Port de Barcelona 

per establir acords amb les autoritats portuàries i esportives australianes. 
  



2.3.- ONO- Oficina del Navegant Oceànic. 
 
En l’àmbit de l’ONO (Oficina del Navegant Oceànica) i tal com és previst en la missió d’aquest 
servei de la FNOB, s’han dut a terme un seguit d’accions orientades a col·laborar en els projectes 

dels navegants catalans que volen posar en 
marxa un projecte esportiu. 
 
Es va crear en el 2016 per ajudar i donar 
assessorament a patrons que volguessin 
participar en regates oceàniques i principalment 
en la Barcelona World Race.  
 
Des de l’oficina es coordina amb ells la 
confecció del Dossier esportiu per presentar el 
projecte a possibles patrocinadors, se’ls hi dóna 
assessorament  en temes de màrqueting, 
creació d’empresa i marca personal. 
 

Accions desenvolupades: 

 
1. Dossiers esportius a: Aleix Gelabert, Dídac Costa i Gerard Marín. 

Col·laboració en la confecció (i en alguns casos presentació) dels dossiers de patrocini 
orientats a la recerca de sponsors de cara a la seva participació en la quarta edició de la 
Barcelona Word Race i en alguns a la Vendee Globe 2020. 
 
Una vegada finalitzats i en mans de la ONO, seguint la filosofia de promoció de navegants 
oceànics, es van presentar a possibles patrocinadors de la Barcelona World Race per a 
decidir si algun dels tres projectes s’ajustava a la seva marca i idea de patrocini. Les gestions 
amb el patrocinador i les entrevistes esportista-empresa estaven força avançades quan van 
quedar suspeses amb l’anul·lació de la regata. 
 

2. També ha passat per l’ONO la navegant Pilar Pasanau: regatista catalana, que des de la 
seva primera Mini Transat, sempre ha estat en contacte amb la FNOB per a possibles 
projectes.  
 
Des de l’ONO se li ha donat assessorament per preparar el dossier per la regata Normandy 
Chanel Race, en classe 40, que no va poder  finalitzar per avaria tècnica. Així com la FNOB 
ha fet gestions amb mitjans de comunicació per a la cobertura de la navegant en la regata 
per a millorar la seva visibilitat en l’àmbit esportiu i per tant per a facilitar-li patrocini posterior. 
I també préstec d’equipament per a participar en la regata. 
 

3. Preparació i posada a punt del vaixell Mini 6,50 de Pep Costa, a les instal·lacions de la 
FNOB, actualment classificat per participar en la Mini Transat 2019.  És el regatista més jove 
del país de 20 anys i el més jove en participar en aquesta regata.  

 
4. Accions de comunicació amb patrocinadors potencials del projecte de Didac Costa de 

participació en la Vendé Globe i a la Barcelona Word Race. Quatre sortides de Navegació 
amb el Imoca-60 Kingfisher. 
 

5. Pel que fa a assessorament en temes de marca pròpia la ONO ha organitzat un Seminari-
taller amb Albert Bosch sobre com crear marca pròpia. Albert és un multi-esportista i 
expedicionari molt conegut que aporta la seva experiència a altres. Impartit als regatistes 
catalans amb projectes orientats a la Barcelona World Race 2018 2019, amb l’objectiu  que 
incorporin eines i actituds en els seus projectes que els permeti construir i gestionar la seva 
marca personal, el que els ajudarà en la recerca de patrocini i en les seves relacions amb 
els mitjans de comunicació. 


