
Informació general
Escoles

Tingues en compte que:

• L'Àrea d'Esports es reserva el dret d'anul·lar o modificar les escoles que no tinguen suficient demanda.

• Tecleja el teu número de DNI en les pantalles tàctils d'accés que trobaràs a les sales per a no tindre falta.

• Les inscripcions estan obertes sempre que hi haja places disponibles.

• Per a les escoles amb diversos nivells, el monitor pot determinar la teua permanència o no a l'escola. 

• Si el monitor ho considera necessari, es requerirà un certificat mèdic per a continuar en l'activitat. 

• L'assistència sanitària és a càrrec de l'assegurança mèdica de cada usuari.

Inscripció en les escoles esportives  

Totes les escoles esportives requereixen inscripció. La inscripció es realitza per la intranet.

La plaça a les escoles esportives en les quals t'has inscrit es conserva per a tot l'any sempre que s'assistisca a les 
sessions, a excepció de pàdel. 

Amb dues faltes d'assistència al mes, es produeix la baixa i la plaça queda alliberada per a una altra perona usuària.

Totes les escoles tenen nivell d'iniciació, sense necessitat de tindre coneixements previs.

Forma d´accés

Accés amb inscripció per a tot el curs, sempre que no 
cometes dues faltes d'assistència al mes.

Més informació e inscripcions:

App d´esports

www.upv.es/deportesalcoy

Intranet

Programa

Des del 30 de gener (reinici) al 26 de maig.

Inscripció:

Oberta tot el curs, condicionada a l'existència de places 
lliures.

Períodes especials amb reducció d'horari:                
Nadal, gener, Setmana Santa, juny i juliol.



Esportives
Escoles

Voleibol Bàsquet

Futbol Sala Femení Tir amb Arc (matins)

Aikido Tir amb Arc (vesprades)

Pàdel

HORARI Iniciació: dijous de 12.30 a 14.30 h
Perfeccionament: dimecres de 19.30 a 21.30 h

LLOC Pavelló

HORARI Dijous de 13 a 14.30 h

LLOC Pavelló

HORARI Martes de 20 a 21.30 h

LLOC Pavelló

HORARI Dijous de 13 a 14.30 h

LLOC Edifici Viaducte

HORARI Dilluns de 19 a 21 h

LLOC Tatami

HORARI Dilluns de 19 a 20.30 h

LLOC Edifici Viaducte

HORARI A convindre. 6 sessions de 1,5 h

PREU 50€ por persona (grups de 4)
AL TEU 
RITME

1.-Inscriu-te en Intranet.

2.-Remet al correu jjimeno@upv.es missatgte en 
què indiques els objectius i l´estat de forma.

3.-Comença l´entrenament seguint el pla que 
rebràs al correu.

Runners UPV en línia

* Inscripció pàdel: presencial

Forma d´accés

Accés amb inscripció per a tot el curs, sempre que no 
cometes dues faltes d'assistència al mes.

Més informació e inscripcions:

App d´esports

www.upv.es/deportesalcoy

Intranet

Períodes especials amb reducció d'horari:                
Nadal, gener, Setmana Santa, juny i juliol.

Programa

Des del 30 de gener (reinici) al 26 de maig.

Inscripció:

Oberta tot el curs, condicionada a l'existència de places 
lliures.


