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Servei 
d'Esports

CONTACTE
Instal-lacions
 Pistes Polideportives  
 Sala de Musculació 
 Sala d´Activitats 
 Sala Polivalent  

Universitat Politècnica de València
Servei d´Esports al Campus de Gandia
C/Paranimf 1, Grau de Gandia
Edifici Aulari - Planta Baixa. Despatxos 14 i 15

¡Totes les teues gestions en un 
clic!

 www. gandia.upv.es/deportes
esports@epsg.upv.es

Atenció a l’usuari
 Despatx d'esports   
 Correu electrònic   

96 284 94 39, ext. 49439
esports@epsg.upv.es

HORARI D´ATENCIÓ
De setembre a juny De dilluns a dijous, de 10 a 21 h; i divendres de 10 a 15 h 

Juliol De dilluns a divendres de 10 a 15 h.  

Agost Tancat 



Tarifes 
Soci d´esports Anual Semestral Estiu Competicions1

Alumnat 30 20 10 5

PAS, PDI i personal d´investigació
mixt del  CSIC 50 30 20 10

Familiars 1r grau majors de 18 anys de PAS i PDI i 
personal assimilat2 75 45 25 15

Alumni UPV 150 90 30 30

Persones externes amb conveni en la UPV3 250 150 60 40

Persones externes 400 250 80 60

Avantatges per a socis d'esports
 Reserva d'instal·lacions esportives. Gratuïta sempre que tots els jugadors siguen socis.
 Accés sense quota als programes En Forma, Aula Salut i Competicions internes, a més de tenir accés a les instal·lacions d'ús 
individual.
         Accés sense quota o amb quota reduïda a Escoles Esportivas.

Amb la garantia de poder donar-te de baixa
 Pots sol·licitar la devolució de la quota fins a 30 dies naturals abans del final del període matriculat, sempre que no 
hages fet ús dels serveis oferts als socis.

QUOTA ANUAL
De l´1 de setembre del 2017 al 31 de juliol del 2018

Si eres de la comunitat 
universitària fes-te soci en 
la teua intranet, si no ho 
eres, acudeix al despatx 

d'administració del Servei 
d'Esports (Edifici A - 
Despatxos 14 i15)

QUOTA SEMESTRAL
Primer quadrimestre: De l'1 de setembre del 2017 al 31 de gener del 2018
Segon quadrimestre: De l'1 de febrer al 31 de juliol de 2018

QUOTA D'ESTIU
De l´1 de junio al 31 de juliol de 2018

Soci d'Esports

1Tarifa de competicions: tarifa anual vàlida només per participar en competicions internes.
2Es considera personal assimilat, el personal de les concessions i empreses adjudicatàries que exerceixen la seua jornada laboral en la UPV, l'alumnat de titulacions pròpies de la UPV (màster i 
especialista universitari), el personal de les empreses vinculades a la CPI i el personal extern dels instituts de la UPV.
3Aquells col·lectius que tinguen signat un conveni en vigor amb la UPV que incloga el servei d'esports.

FES-TE SOCI!

http://www.upv.es/pls/soalu/est_intranet.Ni_dual?P_IDIOMA=c&p_vista=intranet&p_cua=depaltsoc


Instal·lacions
Edifici A: Horaris d´obertura
Despatx d'esports, enfront de Reprografia. Despatxos 14 i 15.
Reserva de pistes, horari activitats, inscripcions, préstec de material esportiu... De dilluns a dijous de 10 a 21:30h

divendres de 10 a 15h

Edifici C:
Sala de Musculació Horari de Musculació

Sala d´Activitats Horari en "Forma i Aula Salut"
Vestuaris De dilluns a divendres de 8 a 22h

Edifici E:
Sala Polivalent: spinning, boulder escalada i tennis de taula Boulder i tenis de taula accés lliure

Pistes Poliesportives:
Pistes de futbol sala, bàsquet i voleibol De dilluns a diumenge de 9 a 22h

• Club de Correr el Garbí 
• Fundació Deportiva Municipal de Gandia 
• Club de Tenis Gandia

Convenis de colaboració amb entitats externes properes al Servei d'Esports de la UPV



Instal·lacions
Reserva per a alumnat i membres de la comunitat universitària

De forma presencial en el despatx del Servei d´Esports presentant el teu DNI o directament a través de la teua instranet.

Tingues en compte que...
         Pots reservar la instal·lació en l'oficina del Servei d´Esports o en la teua intranet.
         Pots anul·lar la reserva per la intranet fins a 24 hores abans de l'hora de joc.
         

El Servei d´Esports es reserva el dret a tancar temporalment les instal·lacions que requerisquen manteniment o 
remodelació.

 On adquirisc el tiquet?
 Oficina del Servei d´Esports a l'Edifici A - Despatxos 14 i 15
        La duració del tiquet individual d'ús de la instal·lació és de 2 hores.

        PAGAMENT INMEDIAT: Abona el tiquet immediatament abans de l'ús de la instal·lació en el Servei d'Esports (Pagament amb targeta).  

        Ús Individual: Reserva directa en el Servei d'Esports

        ENTITATS: Accés a la Sol·licitud de reserva 

        Consulta la informació sobre l'ús de les instal·lacions esportives que vages a utilitzar en
                                                           www.upv.es/deportes.

Com puc reservar?
FES LA RESERVA ACÍ!

TARIFES (€)

                                       Externs
Matí Vesprada Matí Vesprada

Rocòdrom (excepte dilluns i dimecres de 19:30 a 20:30h)                GRATIS Gratuït Gratuït 4 5

Pista Futbol Sala - Handbol                        GRATIS Gratuït Gratuït

Pista Bàsquet - Voleibol                             GRATIS Gratuït Gratuït

Instal·lacions                           Socis
d'ús individual

Comunitat Universitària Entitats i Institucions
Matí (1h) Vesprada(1h) Tarifa 1 dia

35

40

30

55

70

50

490

800

420

Reserva per a persones externes i entitats 

http://www.upv.es/entidades/AD/menu_urlc.html?https://aplicat.upv.es/Dumbov7/solicita/SERDEP
http://www.upv.es/pls/soalu/est_intranet.Ni_dual?P_IDIOMA=c&p_vista=intranet&p_cua=depresins


Activitats d'accés lliure

Si ets soci, pots anar a la sessió que vulgues fins a completar 
l'aforament de la sala.
Totes les activitats són d'accés lliure amb la condició de soci 
d'esports.
El Servei d´Esports es reserva el dret a anul·lar aquelles activitats 
que no tinguen suficinet demanda. 
Si el monitor ho considera necessari, es requerirà certificat mèdic 
per continuar amb l'activitat.

Fes-te Soci en l'Oficina del Servei d´Esports
 o des de la teua Intranet

Activitats
Aula Salut i En Forma

1 de febrer al 31 de juliol 
de 20182n Quadrimestre



Activitats
En forma i Aula 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Gimnàs Sala d'Activitats Gimnàs Sala d'Activitats Gimnàs Sala d'Activitats Gimnàs Sala d'Activitats Gimnàs Sala d'Activitats

11:30-12:30 Musculació Musculació Musculació

12:30-13:30 Musculació Crossfit Ioga Musculació Musculació Zumba

13:30-14:30
Reeducació 

postural

14:30-15:30

16:30-17:30
Reeducación 

postural

17:30-18:30 Musculació

18:30-19:30 Ioga Musculació Fitness Musculació Crossfit Musculació Zumba

19:30-20:30 Musculació Crossfit Spinning Musculació Step Musculació Musculació Pilates

20:30-21:30 Musculació Aerollatins Musculació Body Pump Musculació Fitness Musculació Crossfit

*

*Se imparte en la Sala Polivalente.

Fitness

Spinning *

Spinning*

DEL 1 DE FEBRER AL 31 DE MAIG



Activitats
Dilluns Dimarts   Dimecres Dijous Divendres

Gimnàs Sala d'Activitats Gimnàs Sala d'Activitats Gimnàs Sala d'Activitats Gimnàs Sala d'Activitats Gimnàs Sala d'Activitats

11:30-12:30 Musculació Musculació Musculació

12:30-13:30 Musculació Crossfit Ioga Musculació Musculació Zumba

13:30-14:30
Reeducació 

postural

14:30-15:30

16:30-17:30
Reeducació 

postural

17:30-18:30 Musculació

18:30-19:30 Ioga Musculació Fitness Musculació Crossfit Musculació Zumba

19:30-20:30 Musculació Crossfit Spinning Musculació Step Musculació Musculació Pilates

20:30-21:30 Musculació Aerollatins Musculació Body Pump Musculació Fitness Musculació Crossfit

*

*S'imparteix en la Sala Polivalent.

Fitness

Spinning *

Spinning*

JUNY



Escoles
INSCRIPCIONS

Futbol sala masculí

Esports d'equip

Inici de la Inscripció: des del 23 de gener fins a completar places. 
Inici de les Escoles: 5 de febrer.
Pots realitzar la teua inscripció des de la intranet o el despatx del Servei d´Esports.
És imprescindible ser Soci d'esports. 

Grup dimarts: del 6 de febrer al 8 de maig. 
Grup dijous: del 8 de febrer al 26 de abril.

Horari: de 20 a 21:30h

Futbol sala femení

Dilluns i dimecres: del 5 de febrer al 9 de 
maig.

Horari: de 20 a 21:30h

Voleibol iniciació i perfeccionament

Iniciació: dilluns i dimecres: del 5 de 
febrer al 9 de maig.

Horari: de 20 a 21:30h
Perfeccionament: dimarts i dijous: del 6 de

febrer al 8 de maig.
Horari: de 20 a 21:30h

Bàsquet mixt

Dilluns i dimecres: del 5 de febrer al 9  de 
maig.

Horari: de 20 a 21:30h

La inscripció es realitza per a un 
horari, pots inscriure't en tantes 

escoles com t'interesse.

L'assistència mèdica serà a 
càrrec de ĺ assegurança mèdica 

de cada usuari.



   

Competicions
Lligues internes UPV

Si eres soci d'esports, tens inclosa la participació en competicions sense tarifa addicional. Si no ho 
eres, pots tramitar la teua alta en competicions i participar en les lligues UPV.

Data d'inscripció

Inscriu-te de forma individual o forma el teu equip i participa.

Tornejos

Del 15 de gener al 28 de febrer

Del 5 al 15 de març

Seguiment de calendaris, resultats i classificacions en la teua intranet!

Recorda: Pots inscriure't a tants grups i 
esports com vulgues!

Inscriu-te en el despatx 
del Servei d´Esports

* Es consideren assimilats el personal de les concessions i 
empreses adjudicatàries que exerceixen la seua jornada 
laboral en la UPV, i alumnes de titulacions pròpies de la UPV 
(màster i especialista universitari), el personal de les empreses 
vinculades a la CPI i el personal extern dels instituts de la 
UPV.
 
** Es consideraran externs amb conveni UPV a aquells 
col·lectius que tinguen signat un conveni amb la UPV en 
vigor, on s'incloga l'accés als serveis del Servei d'Esports. 

Alumnat UPV 5

PAS, PDI 10

Familiars de 1r grau majors de 18 anys de PAS i 
PDI, alumni UPV i personal assimilat*

15

Alumni 30

Persones externes amb conveni en la UPV** 40

Personas externes 60



Competicions

T'ajudem a 
formar el teu equip

Si vols competir i no 
tens equip,

acudeix al despatx
del Servei d´Esports per a 

inscriure't

Tornejos copa 
Modalitat esportiva Inscripció Dates de joc

Futbol Sala
Bàsquet 3x3 

Voleibol
Volei Platja

Tennis
Tennis de taula

Pàdel
Escacs

Del 15 de gener al 28 de 
febrer Del 5 al 15 de març

Inscripció
Pots inscriure't des de la teua Intranet o al Servei d'Esports (Aula 14).

La quota de competicions si no eres soci@ és de 5 euros. 



Selecció 
Gandia UPV

Bàsquet
Voleibol
Futbol sala 

A més tindràs l'oportunitat de ser convocat a les Seleccions de la 
Universitat Politècnica de València per a representar a la UPV en 
els Campionats Universitaris Autonòmics i Nacionals. 

Què necessite per a ser convocat/a a la selecció Gandia UPV?

- Assistència continuada en l'Escola Esportiva corresponent
- Participació en la prova de selecció (en els casos necessaris)

Seleccions Campus Gandia UPV

Entrena amb els teus companys i 
competeix amb clubs propers al nostre 

entorn.

Competició entre els campus d'Alcoi, Gandia i Vera. 
En les modalitats de: Futbol sala, Bàsquet i Voleibol.
La present edició se celebrarà en el Campus d'Alcoi. 

TORNEIG INTERCAMPUS

TROBADES COMARCALS       25 y 26 de abril  
Bàsquet, Voleibol i Futbol sala
Les seleccions del campus competeixen amb equips de la comarca. 
Les trobades comarcals es realitzaran del 20 al 24 de novembre. 
Les dates de les trobades són estimades, no vinculades.

Dia de l'esport en la Universitat Politècnica de València, el Campus 
de Gandia es desplaça a Vera. 
 

TROFEU UPV

jueves, 22 de febrero

jueves, 10 de mayo

Representaràs al Campus en: 



Programa d'Alt nivell UPV

Premis

Ayudes a esportistes d'all nivel UPV

Si ets esportista d'alt nivell o d'elit (BOE, DOCV, UPV) o pertanys a les Seleccions 
UPV, t'ajudem a compaginar les obligacions acadèmiques amb la carrera esportiva, 
mitjançant l'ajornament d'exàmens i pràctiques, canvis d'horaris, etc.

A més, PREMIS I AJUDES ECONÒMIQUES.
· Premis Fundació Trinidad Alfonso per a esportistes universitaris de 
la UPV
· Premis Fundació Trinidad Alfonso per a esportistes egressats de 
les  universitats  valencianes.

Per als esportistes que més hagen destacat en els campionats universitaris i en les com-
peticions oficials.

3 ajudes de residència de 600 € al mes  
5 ajudes d'excel·lència de 2.000 €

Alt nivell 
UPV

No és necessari ser soci d'esports
Logotipo

 
2 premis de 600 € per a deportistas universitarios UPV
2 premios de 1.200 € deportistas egresados 

Termini de sol·licitud fins al 11 d'octubre

Termini de sol·licitud fins al 6 de septiembre

Consulta el programa,  
les ajudes i premis ací

https://www.upv.es/pls/soalu/est_intranet.Ni_dual?P_IDIOMA=c&p_vista=intranet&p_cua=depconext


Formació
Programa ECTSport

Inscripció:
A partir del 18 de setembre,  
en el Centre de Formació Permanent

Jornades Tèniques Dates Hora Lloc
Jornada tècnica “Coneix la Gimnàstica 

Hipropesiva”
Del 26 de febrer al 22 de 

març (dilluns i dijous) De 17 a 18:30h

Sessions tècniques
Sessió tècnica “Tècniques bàsiques de relaxació i 

respiració” 26 d'abril (dilluns) De 15:30 a 18:30h

Alumnat de grau* Socis d'esports i 
membres UPV Externs

Jornades tècniques

 Gratuït

25 35

Sessions tècniques 10 20

*Preferència d'inscripció durant els tres primers dies de matrícula. Taxa del CFP no inclosa.

Taller 65 80

 "Iniciació de windsurf i paddle surf" 5, 12 i19 de maig
 (dissabtes)

De 10 a 13:30h

Taller



Esdeveniments

12 HORES ESPORTIVES
El dia de l'esport en el Campus de Gandia. L'esdeveniment tindrà lloc el dijous 3 de maig en les instal·lacions del      
Campus de Gandia.

Inscripció des del 21 de març al 30 d'abril. 

No t'ho perdes!

dijous, 3 de maig

Obert a tota la comunitat universitària


