
CLUB
D'IMMERSIÓ

BIOLOGIA

 Formació de submarinistes mitjançant cursos de busseig bàsic i de perfeccionament.
 Divulgació de la biologia marina i del món submarí.
 Organització d'activitats de lleure perquè els socis i les sòcies del club ampliïn els seus
coneixements submarins, culturals i socials.
 Defensa del medi ambient, col·laborant  en  campanyes de divulgació i fent formacions en
el respecte del medi marí.

El CIB és una entitat creada l'any 1983 a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona que
promou una immersió respectuosa amb el medi ambient. Des dels seus inicis, el CIB treballa
en el desenvolupament de quatre línies fundacionals:

1.
2.
3.

4.

CURSOS
CURSOS AMB TITULACIÓ CURSOS PROPIS 
Open Water Diver (369 €): curs
d'iniciació al submarinisme, facultat per
fer immersió fins als 25 m de profunditat. 
Advanced Diver (250 €): curs per
aprendre notions d'orientació i que
permet fer immersions fins als 30 m de
profundidad, en espais confinats i amb
visibilitat reduïda. 
Rescue (290 €): curs per aprendre
tècniques de rescat i coneixements
necessaris en suport vital bàsic. 
Nitrox (160 €): curs per bussejar amb
Nitrox.
Primers auxilis (125 €)
Proveïdos d'oxigen (90 €) 

Reciclatge (90 €): curs de repàs per
tornar a bussejar. Inclou l'assistència a les
sessions teòriques d'OWD, les pràctiques
de mar confinat i 2 immersions. 
Biologia Marina (185 €): curs amb 4
sessions teòriques de biologia marina,
una sortida a l'Aquàrium i dues
immersions a les Illes Medes. Cal un
mínim de 15 immersions o titulacions
superiors a Advanced. 
Aleteig i flotabilitat (30 €): aprèn a
controlar la flotabilitat i diferents
tècniques d'aleteig.
Fotografia submarina (185 €): curs per
aprendre a fer fotografies submarines i
retocar-les.  



 BIOLOGIA
MARINA 

SERVEIS ALS SOCIS I LES SÒCIES
Lloguers a preus especials 
Convenis amb botigues i centres de submarinisme, amb descomptes en sortides
en vaixell, càrrega d'ampolla i lloguer i compra de material. 
Tramitació d'assegurances sense despeses de gestió, amb opció a escollir
l'assegurança AXA SUB - USP o la Llicència Federativa (FECDAS).
Mercat de segona mà, tantper comprar com per vendre allò que ja no utilitzes.

Sortides col·lectives: immersions a la costa catalana guiades per guies del CIB.  
Neteges: sortides col·lectives focalitzades en recollir brossa submarina, amb 
 l'objectiu és visibilitzar les deixalles que hi ha sota l'aigua. Actualment, cada  any,
participem  en una neteja a Barcelona, una a Portbou i una a Tamariu. 
Barbacoa i Festa CIB: són les col·lectives especials del CIB. En tots dos casos es fa
una immersió. En el cas de la barbacoa, ens quedem a dinar després de la
immersió i, en el cas de la festa, fem un sopar i dormim en alguns apartaments. 

BIOLOGIA MARINA
Guia d'espècies
a la nostra web

amb més de 650
espècies

identificades del
mar Mediterrani

Seminaris de Biologia
Marina: Consten de 2
sessions de teoria, una

centrada en invertebrats
i l'altra en vertebrats

marins, i una immersió

Participació en
projectes de ciència

ciutadana:
Observadors del Mar

Projecte ResMed
Doctorats de la Facultat 

Conferències  
divulgatives

sobre diferents
temes de

biologia marina  

PARTICIPA A LES COMISSIONS

ACTIVITATS
VIATGES

MARXANDATGE
FOTOSUB

ADREÇA:
Av. Diagonal, 643
08028 Barcelona

(Facultat de Biologia de la UB)
 

TELÈFON
93 402 14 34
623 18 84 35

WEB
www.cibsub.cat

 

XARXES SOCIALS
         @cibsub

      cibsub

          @CIBsub

HORARI D'ATENCIÓ 
AL PÚBLIC

Dilluns, dimecres i
divendres 

d'11.30 a 14.30 h
 

Dimarts i dijous
de 18 a 21 h

https://www.cibsub.cat/pgenll.php?idm=219&t=195
https://www.cibsub.cat/pgenll.php?idm=219&t=194

