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La tecnologia d’aeronaus no tripulades (UAV) experimenta un desenvolupament 
sense precedents en aquests moments. Cada dia n’apareixen aplicacions noves 
en camps tan diversos com l’agricultura, la topografia, la vigilància, la inspecció, 
la fotografia, entre molts d’altres.

Avui ja és possible fer filmació aèria des de perspectives mai vistes abans; 
fumigar camps de manera automatitzada i eficient; fer estudis d’índexs de 
vegetació amb càmeres multiespectrals a costos reduïts; inspeccionar línies 
elèctriques o plaques solars amb càmeres infraroges des de l’aire; fer 
aixecaments del terreny i edificis en 3D; programar rutes de vigilància aleatòries 
amb drons, i molt més.

El perfil del pilot de dron ha canviat i ha passat de ser un simple aficionat a 
l’aeromodelisme a un professional de sectors molt diversos que vol 
especialitzar-se en el seu àmbit i millorar la seva competitivitat oferint un servei 
punter i diferenciador. Ara és el millor moment per obtenir la titulació que 
permet pilotar drons professionalment.

A més, amb el certificat de radiofonista inclòs en el curs, l’alumnat estarà 
habilitat per mantenir comunicacions amb el control de trànsit aeri en vols dins 
l’espai aeri controlat.

Presentació

A qui va adreçat?

A qualsevol persona, major d’edat, que vulgui optar a treballar en l’aviació no 
tripulada en qualsevol de les disciplines associades al vol amb drons fins a 25 kg.
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Estructura

• Comunicacions
• Principis de vol
• Coneixements generals de l’aeronau
• Performances i planificació de vol
• Dret aeri
• Meteorologia
• Navegació
• Procediments operacionals
• Factors humans
• Pràctiques de muntatge
• Pràctiques de radiofonia
• Pràctiques de vol.

Pilot de dron professional, aplicacions especialitzades en construcció, topografia, 
electrònica, agricultura, inspecció, fotografia, etc.

Quines sortides professionals tindré?
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Professorat

Joan Morro Cortès
Diplomat en Arquitectura Tècnica per la UIB i pilot comercial d’helicòpters.

Fernando Narváez Suau
20 anys d’experiència en vol no tripulat i pilot privat d’helicòpter.

Avaluació

- Examen teòric tipus test 
- Examen teoricopràctic tipus test
- Examen de radiofonista tipus test
- Prova de vol consistent en 12 maniobres avaluables

Certificats que poden obtenir-se

Aquest curs ofereix la possibilitat d’obtenir les certificacions següents: 

- Certificat teòric avançat de RPAS (Remote piloted aircraft system) de fins a 25 kg 
de pes màxim.
- Certificat pràctic amb DJI Phantom i DJI F450
- Certificat de radiofonista
- Certificat universitari d'assistència
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Dades específiques

Director del curs: Joan Morro Cortès 
Nombre de places: Mínim: 8 i màxim: 12
Modalitat: Presencial
Durada: El curs té una durada de 72 hores, 60 de teòriques i 12 de pràctiques.
Dates i horaris: Del 17 de febrer al 9 de març de 2020. De dilluns a divendres, 
de 16 a 20 h, les sessions teòriques; i els dissabtes i diumenges, de 9 a 13 h, les 
sessions pràctiques.
Lloc de realització: Hores teòriques: al campus universitari. Hores 
pràctiques: camp de vol, a la carretera vella entre Campanet i Pollença.
Termini de matrícula: Fins al dia 12 de febrer de 2020
Preu i terminis: El cost complet del curs és de 1.480 euros. Aquest preu 
inclou classes teòriques, classes pràctiques, llibre, dron de pràctiques i 
exàmens. 

Únicament es retornarà l’import de la matrícula en cas de no admissió de 
l’alumne o no realització del curs.
La direcció es reserva el dret d’anul•lar el curs en cas de no arribar al nombre 
mínim d’alumnes.

Possibilitat de fer
pràctiques remunerades a

empreses i despatxos professionals.
+ INFO  doip.fueib.org  | doip@fueib.org  |  (+34) 971259697

Consulta'ns si aquest curs és bonificable total o parcialment per la Fundación
Estatal para el Empleo.
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Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de co�ocació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria 
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en 
el camí.

Wi-Fi i aules d’informàtica

Biblioteques

Insta�acions Esportives

Residència d’Estudiants

Associacions d’estudiants

Servei mèdic i de farmàcia

Llibreria

Servei de reprografia

Servei de restauració i cafeteries

Programa Alumni 

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Un campus ple d’oportunitats!
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