
L’Ordre de 14 d’octubre de 1997, per la qual s’aprovaren les normes de 
seguretat per a l’exercici d’activitats subaquàtiques, va establir, al seu 
annex I, la consideració del busseig científic com a busseig professional. 
L’augment de les experiències d’I+D que els organismes públics espanyols 
realitzen en el medi hiperbàric han posat de manifest que les activitats 
relacionades amb el busseig científic no poden ser incloses dins les 
característiques que serveixen per definir el busseig professional a 
l’esmentada ordre.

Efectivament, les especials característiques que concorren en el busseig 
científic—atès que no es tracta d’immersions en temps, ni en profunditat, 
o d’immersions successives que puguin exigir els requisits de seguretat 
aplicables a les activitats subaquàtiques professionals, i s'assimilen en la 
pràctica a les característiques de l’apartat de busseig esportiu i recreatiu— 
fan necessari dotar d’una definició pròpia aquest tipus de busseig en 
l’exclusiu camp de la seguretat marítima, ja que el seu objecte no són les 
immersions esportives ni tampoc les immersions professionals de tipus 
industrial o comercial.

Dins l’àmbit dels bussejadors científics i amb el predomini de la seguretat 
en el mar, amb la finalitat de garantir el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos inherent a aquesta activitat, el present curs tindrà per 
finalitat millorar la formació preventiva dels dits bussejadors.

En el marc del que disposa l’article 149.1.20 de la Constitució, la Llei 
27/1992, de 24 de novembre, de ports de l’Estat i de la marina mercant, en 
el seu article 86.1, encomana les competències relatives a la seguretat de 
la vida humana a la mar al Ministeri de Foment.

En què consisteix?
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Estructura  i continguts del curs 

Mòdul
1

Fisiopatologia del Busseig

Mòdul
2

Medi Marí

Mòdul
3

Tècniques de Busseig Científic

Mòdul
4

Pràctiques de Busseig Científic
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Abril Duro, Ana María
Doctora en Biologia, Professora Associada de la UIB, Bussejadora 
Professional i instructora de Busseig Recreatiu. Membre del comitè 
científic-medi marino FEDAS, Técnica Superior en Salvament, RCP i 
primers auxilis.(FBSS).

Batle Vidal, Juan Miguel
Doctor en medicina. Professor Associat de la UIB del Departament de 
Biologia Fonamental i Ciencies de la Salut. Metge especialista en Medicina 
Subaquàtica i Hiperbàrica, Instructor de Busseig Professional i recreatiu, 
Tècnic Superior en Salvament, RCP i primers auxilis. 

Álvarez Lerma, Guillermo
Biòleg, director de Medi marí i membre comitè científic FEDA.

Alemany Llodrà, Francisco
Doctor en biologia, científic titular de l’institut espanyol d’oceanografia de 
Balears.

Gràcia Lladó, Francesc
Doctor en Geografia i Llicenciat en Biologia. Professor d’Ensenyament 
Secundari de Biologia i Geologia. Investigador del Grup de Ciències de la 
Terra de la UIB.

Munar Llabrés, Sebastià
Arqueòleg subaquàtic, Bussejador Professional, President de l’Institut 
Balear d'Estudis en Arqueologia Marítima (IBEAM), Llicenciat en Historia 
por la UIB.

Fèlix Carrasco, Guillermo
Instructor busseig recreatiu, instructor de fotografia i vídeo subacuàtic, 

*Instructors de busseig recreatiu
- Pradillo Muro, Juan P. 
- González Moreno, Joaquín
- Risso Alvarado, Cristina
- Seguí Estévez, Carmen
- Borrás Llabrés, Mateo
- Sobrino Muñoz, Juan C.

Professorat
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Titulacions que es poden obtenir

Director d’intervencions i projectes de recerca en el medi aquàtic. 
Investigador
d’intervencions i projectes de recerca en el medi aquàtic. Col•laborador 
científic en intervencions i projectes de recerca en el medi aquàtic.

Quines sortides professionals tindré?

A titulats de grau, diplomatura o llicenciatura, a alumnes de darrer curs i a 
totes aquelles persones interessades en les ciències del mar i del món 
subaquàtic.

Requisits d’admissió

Bussejadors amb titulació de busseig de qualsevol nivell i un mínim de 20 
immersions en aigües obertes demostrables. Els alumnes hauran 
d’aportar un equip de busseig autònom complet per les pràctiques al mar. 

Els alumnes hauran de disposar també de la seva llicència federativa, 
assegurança d'activitats subaquàtiques en vigor i certificat mèdic per la 
pràctica de l'esmentada activitat també en vigor.

Les càrregues d’aire de les botelles pel curs corren a càrrec d’ISURUS

A qui va adreçat?
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•   “Curs d’Actualització Universitària en Busseig Científic. Títol propi de 
la UIB (6 ECTS)”. Per a persones amb titulació universitària reglada. 

•   “Diploma Universitari de Busseig Científic. Títol propi de la UIB (6 
ECTS)”. Per a persones amb proves d’accés a la universitat. 

•  “Diploma de Busseig Científic. Títol propi de la UIB (6 ECTS)”. Per a 
persones sense proves d’accés a la universitat. 
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Dades específiques

Nombre de places: Mínim 10, màxim 20

Modalitat: Presencial

Durada: Inici el 2 de novembre de 2017. Finalització de les sessions 
teòriques i pràctiques presencials el 12 de desembre de 2017. 
Presentació dels treballs finals els dies 24 i 25 d’abril de 2018. 
Consulta el calendari detallat a la pàgina web del curs. 

Lloc de realització: UIB 

Termini de matrícula: Fins el 20 d’octubre de 2017

Preu: 650€

Únicament es retornarà l’import de la matrícula en cas de no 
admissió de l’alumne o anul·lació del curs.
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Possibilitat de fer
pràctiques remunerades a

empreses i despatxos professionals.
+ INFO  doip.fueib.org  | doip@fueib.org  |  (+34) 971259697
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Per als treballadors en actiu el curs pot ser bonificable totalment o
parcialment per la Fundació Tripartita. Demanau-ne més informació!

 



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 col·locació.

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!


