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Com pots trobar-nos?

IInstal-lacions
 
Pistas Poliesportives
Sala Fitness
Sala d'Activitats
Sala Polivalent  

 
Universitat Politècnica de València

Servei d´Esports al 
Campus de Gandia

C/Paranimf 1, Grao de Gandia
Edifici Aulari - Planta Baixa. Despatxos 14 i 15

Atenció a l’usuari
                  Servei d'Esports:  
                  Correu Electrónic : 
 

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

HORARI D´ATENCIÓ               Servei d'Esports

De setembre a gener De dilluns a divendres, de 8:30 a 21:30 h 

Totes les teves gestions
en un click !

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

http://www.upv.es/entidades/AD/indexc.html
http://es-es.facebook.com/UPVdeportes/
http://twitter.com/upvdeportes?lang=es


SocioSoci d' esports
• Reserva d'instal·lacions esportives. Gratuïta sempre que tots els jugadors siguen socis.
• Preferència en la reserva amb 24 hores abans que la resta d'usuaris.
• Accés sense quaota als programes En Forma, Aula Salut i Competicions internes, a més de tinir accés a les instal.lacions d'ús 

individual. 
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.
Assistència sanitària:

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

Ventajes amb el  teu carnet UPV

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 plus UPV 150 90 30 30

Personas externes amb conveni en la UPV3 250 150 60 40

Personas externes 400 250 80 60

QUOTA ANUAL
Del' 1 de setembre de 2018 al 31 de juliol del 2019

QUOTA SEMESTRAL
1er quadrimestre: Del' 1 de setembre de 2018 al 31 de gener de 2019
2do quadrimestre: Del' 1 de febrer al 31 de juliol de 2019.
CUOTA D'ESTIU
Del' 1 de juny al 31 de juliol de 2019

1 Tarifa de competicions: tarifa anual válida només per participar en competicions internes.
2 Es considera personal assimilat, el personal de les concessions i empreses adjudicataries que desempenyen la jornada laboral 
en la UPV, el alumnat de titulacions pròpies de la UPV (màster y especialistes universitaris), el personal de las empresas vinculades 
a la CPI i el personal extern dels instituts de la UPV. 
3 Aquells col·lectius que tinguen signat un conveni en vigor amb la UPV que incloga el servei d'esports.

• Exempció de la taxa de soci d'esports per a:
• Estudiantes de titulaciones oficiales de la UPV, PAS y PDI 

que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o 
superior al 33 por 100.

• Alumnes víctimes d'actes de violència sobre la dona així 
com els fills i filles al seu càrrec menors de 25 anys.

Tarifes



¡DESCARREGA' T LA APP!

InstalacionesInstal·lacions

El Servei d'Esports es reserva el dret a tancar temporamente aquelles instal·lacions que necessitin manteniment. 

Acords amb entidades: 
• Fundació Esportiva Municipal de Gandia: descompte per al 

carnet d'usuari (piscina i pista d'atletisme) presentant a l'oficina de la 
FDMG teu carnet UPV.

• Club de Tennis Gandia: descompte per reserva de pista presentant 
a les oficines del Club teu carnet UPV.

• Centre Esportiu del Grao de Gandia: quota mensual bonificada 
sol·licitant acreditació al despatx del Servei d'Esports .

Edifici A

Servei d'Esports  
Despatxos 14 i 15.
Reserva de pistes, horari activitats, inscripcions, préstec 
de material esportiu...

Horaris d'obertura i tancament
De dilluns a divendres,  de 8:30 a 21:30 h

Edifici C

Sala Fitness
Sala Activitats
Vestuaris
Edifici E

Sala Polivalent: boulder i tennis taula (accés lliure)

Pistes Poliesportives: 
Pistes de fútbol sala, bàsquet i voleibol.
Horaris d'obertura
De dilluns a diumenge, de 8:30 a 21:30h

Ventajes amb el teu carnet UPV

https://apps.upv.es/#!/


Instalaciones  

Instal.lacions
Tarifas instal.lacions 

esportives (€)
Socis Comunidat

universitaria 
Personas
 externes 

matí vesprà matí vesprà matí vesprà

Fútbol sala - handbol (60') GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

Bàsqet - Voleibol (60') GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

Rocódrom (60') GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 4 5

Tarifes

Tingues en compte que ...
• Pots reservar i / o pagar la instal·lació en la intranet o des del teu smartphone.
• Pots anul·lar fins a 24h abans de l'hora de joc, si és una reserva pagada sol·licita 

la devolució a través d'Gregal.
• Els socis tenen reserva gratuïta sempre que juguin amb altres socis, si finalment 

jugaràs amb convidats pots canviar l'estat de la reserva des Intranet o en la 
instal·lació abans de jugar.

• No es permet l'ús d'instal·lacions per a fins professionals.
• Tots els pagaments presencials es realitzen amb targeta.
• La durada del tiquet individual d'ús de la instal·lació és de 2h.
• El tiquet s'abona immediatament abans de l'ús de la instal·lació en el Servei 

d'Esports.
• El Servei d'Esports es reserva el dret de tancar temporalment aquelles instal·lacions 

que necessitin manteniment o remodelació.

Reserva per a socis i membres de la comunitat universitària

De forma presencial al despatx del Servei d'Esports presentant el DNI o directament a través de 
la intranet. 

Reserva per a persones externes

Ús indivisual: Reserva directa al Servei d'Esports

   ENTITATS: Accès a la Sol.licitud de reserva

Reserva presenciall Reserva web

De dilluns a dijous de 10 a 21:30 h i divendres
de 10 a 15 h , en el Servei d'Esports

Cada día, a partir de las 9 h 
(24 horas)

¡Fes la teva reserva! 

Tarifas instal.lacions 
esportives (€)

Entitats e Institucions
matí vesprà Tarifa 1 día

Fútbol sala - handbol (60') 40 70 800

Bàsqet - Voleibol (60') 30 50 420

Rocódrom (60') 35 55 490

Consulta la informació sobre l'ús de les instal·lacions es-
portives que vagis a utilitzar en

www.upv.es/deportes.

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


Com accedeix a les activitats?
Si ets soci / a, assisteix a la sessió que vulguis fins a completar l'aforament de la sala.
Totes les activitats són d'accés lliure per als socis / es d'esports

Actividades

Tingues en compte que...

• Has teclejar el teu número DNI a les pantalles tàctils d'accés a 
les sales.

• El Servei d'Esports es reserva el dret d'anul·lar les activitats i 
sessions que no tinguin prou demanda.

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

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

Activitats

1er Quadrimestre

Del  17 de setembre al  21 de decembre

Del 3 al 14 de setembre pots gaudir del Programa d'Benvinguda



Programa de Benvinguda Actividades

Accés lliure per a la comunitat universitària

Del 3 al 14 de seteembre

Activitats

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

12:30-13:30 Musculació Musculació Musculació TRX Musculació

13:30-14:30 Spinning Reeducació
Postural

16:30-17:30
Reeducació

Postural

17:30-18:30 Musculació

18:30-19:30 Crossfit Musculació Musculació Musculació Spinning

19:30-20:30 Musculación Spinning Musculació STEP Musculació YOGA Musculació Pilates

20:30-21:30 Musculació Bodytonic Musculación ZUMBA Musculació Aerodance Musculació Crossfit

Gimnastica suau 

Exigència moderada

Cardio

Exigència alta



En Forma i Aula Salud Actividades

1er Quadrimestre

Del 17 de setembre al 
21 de decembre 

Activitats

Musculació AMB MONITOR. De dilluns a divendres de 12: 30h a 13:30 h, dijous 13: 30h. Tardes, dilluns a dijous de 17:30 a 20: 30h.

Sala Fitness Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

12:30 - 13:30 Musculació Musculació Musculació Musculació Musculació

13:30 - 14:30 Musc. accés lliure Musc. accés lliure Musc. accés lliure Musculació Musc. accés lliure

14:30 - 15:30 Musc. accés lliure Musc. accés lliure Musc. accés lliure

15:30 - 16:30 Musc. accés lliure Musc. accés lliure Musc. accés lliure

16:30 - 17:30 Musc. accés lliure Musc. accés lliure Musc. accés lliure

17:30 - 18:30 Musculació Musculació Musculació Musculació

18:30 - 19:30 Musculació Musculació Musculació Musculació

19:30 - 20:30 Musculació Musculació Musculació Musculació

  Musculació ACCES LLIURE. De dilluns a dijous de 13:30h a 16:30 h, excepte dijous 13:30h.



En Forma i Aula Salud Actividades

1er Quadrimestre

Del 17 de setembre al 
21 de decembre

Activitats

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

12:30 - 13:30 Trx

13:30 - 14:30 Pilates Crossfit Spinning TRX Reeducació
Postural

14:30 - 15:30 Bodytonic

15:30 - 16:30

16:30 - 17:30 Reeducació
Postural

17:30 - 18:30 Balls llatins Crossfit

18:30 - 19:30  Crossfit Tonificació Gap Spinning

19:30 - 20:30 Spinning Step Yoga Pilates

20:30 - 21:30 Bodytonic Zumba Aerodance Crossfit

Gimnàstica suau

Exigència moderada

Cardio

Exigència alta

Balls



Escuelas deportivasEscoles esportives
Esports d'equip

Fútbol sala femení
     Dilluns de 20 a 21:30h. 
    Dimecres de 18:30 a 20h.

Fútbol sala masculí
   Iniciació:    Dilluns de 18:30 a 20h. 
                     Dimecres de 20h a 21:30h.
   Perfeccionamient: 
                     Dimarts i Dijous de 20h a 21:30h.

Voleibol mixto
     Iniciació: Dilluns i dimecres de 20 a 21:30h.
     Perfeccionamient: 

                  Dimarts i Dijous  de 20 a 21:30h.

Bàsquet mixte
Dilluns i Dimecres de 20 a 21:30h

Tingues en compte que ...

• La inscripció és necessària per a totes les 
escoles esportives.

• Cal ser soci / a d'esports per poder participar 
en les escoles esportives.

• No cal tenir coneixements previs.
• El Servei d'Esports es reserva el dret 

d'anul·lar les escoles que no tinguin prou 
demanda.

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

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

¡Inscríu-te  aquí!

Dates d'inscripció
Desde el 10 de setembre

En el Servei d'Esports (Aulario A) o en Intranet.

2 de octubre

data  d'inici



Competicions
Esports d'equip. Lligues

T'ajudem a formar equip!

Si vols competir i no trobes gent per 
formar equip inscriu-te en

Servei d'Esports

LlIGA FÚTBOL SALA
Inici: dimecres 7 de noviembre.

Inscripció equips: 
Del 10 de septembre al 20 d'octubre, en el Servei  d'Esports o Intranet. 

    Día i hores de competició: dimecres de 16 a 20h. 

'Seguiment de calendaris, resultats i classificacions a la teva Intranet!

LLIGA GRAUS GANDIA - UPV
Modalitas esportives: Voleibol, fútbol sala y bàsquet.

Inici: Dijous 8 de novembre. Día i hores de competición: dijous de 12:30 a 15:00



Esports individuals i de parelles

Dates d'inscripció

Del 10 de setembre al  20 d'octubre
En intranet o en Servei d'Esports

Lliga open d'esports de raqueta, amb participació oberta a xics i xiques

VOLEY PLAJA, TENNIS, PÁDEL, ESCACS  I TENNIS DE TAULA

MODALITAT DATES D'INSCRIPCIÓ DATA TORNEIG HORARI DE JOC

Voley Playa Del 10 de Setembre 
al 10 d'Octubre Dijous 18 d'Octubre De 13 a 15:30h

Tennis

10 de Setembre
 al 20 d'Octubre

Dimecres 7 de Noviembre De 10 a 14h

Pàdel Dimecres 14 de Noviembre De 10 a 14h

Escacs Dijous 15 de Noviembre De 12:30 a 14h

Tennis de taula Dijous 15 de Noviembre De 17 a 20h

Competicions

Tornejos Llampec 

!Seguiment de calendaris, resultats i classificacions a Intranet!



CompeticionesCompeticions

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

Alumnat 5 
PAS, PDI 10
Familiars de 1er grau majos de 18 anys de PAS y PDI, alumni 
plus UPV y personal assimilat1 15

Alumni plus UPV 30
Persones externes amb conveni en la UPV2 40
Persones externas 60

Es considera personal assimilat, el personal de les concessions i empreses adjudicatàries 
que exerceixen la seva jornada laboral a 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.

2Aquells colectius que tenen signat un conveni en vigor amb la UPV on s'incloguin els serveis 
del Servei d'Esports ..

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

Dates de inscripció per a Competicions
        Desde el 10 de setembre en la teva Intranet 

o en el Servei d'Esports

Tarifes (€) de Competicions



Selecciones UPV

Si vols representar la UPV en els campionats oficials i formar part de les seleccions del Campus de Gandia. Vine i 
entrena amb ells a través de les escoles esportives i competeix amb les seleccions representant el teu Campus.

Encuentres comarcals Inscríu-te previament en 

les escoles esportives

Voleibol

Masculí: 
Selección UPV Gandia - C.V. Gandia Junior 28 de novembre

Femení:
Selección UPV Gandia - C.V. Gandia Junior 29 de novembre

Fútbol Sala

Masculí: 
Selección UPV Gandia - F.S. Gandia 28 de novembre

Femení:
Selección UPV Gandia - F.S. Gandia 29 de novembre

Bàsquet

Masculí: 
Selección UPV Gandia - Base Junior 28 de novembre

Femení:
Selección UPV Gandia - Base Junior 28 de novembre

Selección Gandia UPV



Esports d'equip
Si vols representar la UPV en els campionats oficials, inscriu-te  a les proves i forma part de les seleccions.

Esports d'equip Bàsquet, handbol, voleibol, futbol sala, 
futbol 11 masculí, futbol 7 femení i  rugbi 7

Des del 3 de setembre, 
fins a 3 dies abans del començament de la prova

Esports tipus Davis Tennis i pàdel Fins al  21 de setembre

Dates d'inscripció a les proves de selecció

Campionat Autonòmic d'Esport 
Universitari. Lliga CAEU

Fase de lliga:
D'octubre a febrer

Final  de la lliga CAEU:
  5 de Març

Campionat d'Espanya  Universitari
CEU

De febrer a maig, segons la modalitat

Bàsquet femení dijous 13 i dilluns 17 de setembre 19.00-21.00
Bàsquet masculí dijous 13 i dilluns 17 de setembre 21.00-23.00
Handbol femení dimarts 25 de setembre 19.00-21.00
Handbol masculí dimarts 18 i dimecres 26 de setembre 19.00-21.00
Futbol 11 masculí dilluns 10, dimecres 12, dilluns 17 i dimecres 19 de setembre 17.00-19.00
Futbol 11 femení dimecres 19 de de setembre 13.00-15.00
Futbol sala femení dimarts 18 i dimecres 19 de setembre 14.00-16.00
Futbol sala masculí dilluns 24 i dimecres 26 de setembre Dl.: 21.00-23.00

Dc.:14.00-16.00
Rugbi 7 femení dijous 20 i dijous 27 de setembre 17.00-19.00
Rugbi 7 masculí dimecres 19 i dimecres 26 de setembre 20.00-22.00
Voleibol femení dijous 20 i dimecres 26 de setembre 19.00-21.00
Voleibol masculí dijous 20 i dimecres 26 de setembre 21.00-23.00
Tennis i pàdel inscripción antes del 21 de septiembre

Seleccions UPV

Inscripció en la intranet o a l'Oficina d'Informació (edifici 7C)

Criteris de selecció: www.upv.es/deportes

Dates de realització de les proves de selecció

No és necessari ser soci d'Esports

Inscriu-te a les 
proves de selecció!

Obtingues crèdits ECTS!

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


Esports Individuals
Com es forma part de les seleccions

On ns escribim? En la intranet o a l'Oficina d'Informació  (edifici 7C)

Criteris de selecció En www.upv.es/deportes

Finalitzat el termini, totes les persones inscrites reben un correu electrònic amb la data de 
realització de les proves de selecció, com a mínim 10 dies abans de la competició.

Les inscripcions fora de termini es tramitaran segons els criteris de selecció.

Tingues en compte que...

En els esports de concentració...
•  Pot participar l'alumnat matriculat en titulacions 

oficials.
•  En els esports de ekiden, frontennis, golbol , 

marató, pilota valenciana, rem, esquaix, tir amb arc 
i cursa de muntanya (trail) també poden participar 
el PAS i el PDI, sempre que siguen seleccionats.

Seleccions UPV

No és necessari ser soci d'Esports

Inscriu-te a les 
proves de selecció!

Obtingues crèdits ECTS!Consulta els criteris de selecció per a cada esport e inscriu-te per a  formar partede les seleccions UPV.

marató 21 de septembre
escacs
esgrima
gol bol
golf
orientació
deportes de combat: 
judo, karate, taekwondo, lluita

rem
tir amb arc 
cursa de muntanya (trail)
esports de raqueta:

bàdminton, frontennis, tennis 
de taula i esquaix

31 d'octubre

cros
natació 
voleibol de platja

18 de gener

atletisme
ekiden
escalada
halterofília
hípica
pilota valenciana
triatló 
vela

15 de febrer

Inscriu-te abans de ...

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


¡Inscríu-te aquí!

Runners UPV

Si t'ho proposes pots ser una de les moltes persones que han aconseguit acabar la seva 
primera 10 k., Marató o simplement tornar-se a posar en forma. Córrer és una activitat 
senzilla i apta per a tothom, amb una infinitat de beneficis i possibilitats. Qualsevol lloc 
(camí, parc, platja, etc.) pot ser l'escenari perfecte per practicar running.

El teu entrenador online a 'Runners UPV!

1er Quadrimestre
Del 11 de setembre al 

22 de decembre

Dates de inscripció
a partir del

 6 de setembre

en intranet o en oficina d'informació 
(edifici 7C)



Programa Alt Nivell UPV
Si ets esportista d'alt nivell o d'elit (BOE, DOGV, UPV) o formes part de les seleccions 
esportives UPV, t'ajudem a compaginar les obligacions acadèmiques amb la carrera 
esportiva:

• ajornament d'exàmens
• canvis de data de pràctiques
• canvis d'horaris de grups
• accés a sala de musculació d'entrenament de seleccions
• ajudes econòmiques 

Per als esportistes que més hagin destacat en els campionats universitaris i en 
les competicions oficials universitàries o federades

 
2 premis de 600 € esportites UPV
2 premios de 1.200 € esportistes egressats 

Termini de sol·licitud fins l'11 d'octubre

Consulta el programa,  
les ajudes i premis 

aquí

3 ajudes de residència de 600 € al mes
5 ajuts d'excel·lència de 2.000 €
82 ajudes a esportistes universitaris d'elit de 750 €

No cal ser soci d'esports

Premis Fundació Trinidad Alfonso

Programa de alt nivell

Per als esportistes universitaris de la UPV i esportistes titulats de les 
universitats de la Comunitat Valenciana.

Ajudes a esportistes UPV

3.600 €
90.000€Termini de sol·licitud fins el 6 de setembre
90.000 €



Premis d'Art i recerca relacionats amb l'esport a la 
Universitat Politècnica de València

Participants
Alumnat de grau, máster oficial o doctorat de la UPV, y PAS y PDI de la UPV

Modalitats
Pintura, escultura i projectes fi de grau, fi de màster o tesi doctoral

Premios
Pintura

1º 1.000 €
2º 600 €
3º 400 €

Escultura

1º 1.200 €

Projectes fi de 
grau

1º 800 €

Projectes fi de máster o tesis

1º 1.000 €

Termini de presentació

Fins 19 d'octubre a las 14.00 hores

Bases en :
www.upv.es/deportes

Premis



Formació

Programa ECTSport

Alumnat 
de grau*

Socis d'esports 
y membres 

UPV

Personas
 externes

GratuïtJornades tècniques 25 35

Sessions tècniques 10 20

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

Tarifes (€)

A partir del 17 de seteembre
 en el Centre de Formació Permanent

Dates d' inscripció

Sessió Tècnica Fecha Horario 

"Cuida la teva columna cervical. Postura correcta, exercicis de tonifica-
ció "

13 de decembre De 15:30 a 18:30h 
en Sala de Activitats

Jornada Tècnica

"Defensa personal. Tècniques antiagressió " 11, 13 i 18 de decembre De 17 a 20:30h
en Sala Polivalent

Conferència

"Xarxa del producte turístic: xarxa comarcal ciclista i per a vianants" 29 de novembre De 18:30 a 20:30h 
en Sala de Conferències



Events10K Ciudad de Gandia 

Campeonat intern 10K UPV Gandia. 

Inscripció: del 10 de setembre al 31 d'octubre en la teva Intranet o en Servei d'Esports. 

Amb la teva condició de soci / a d'esports la inscripció és gratuïta.

Participa representant a la UPV i aconsegueix la teva samarreta.

Diumenge 11 de novembre 2018

Torneig de Nadal
¡Acomiada l'any amb els teus companys / es

practicant esports d'equip!

- Inscripció de l'1 al 10 de desembre a la teva Intranet o en Servei d'Esports.

- Modalitats: Voleibol, Futbol Sala i Bàsquet

12 i 13 de deciembre

Día Internacional esports inclusiu
 3 de decembre

Xerrada "La discapacitat com a motiu de superació en l'esport"

Dies commemoratius
DIA INTERNACIONAL DE L'ESPORT UNIVERSITARI

                                                                                 20 de setembre

 
DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACITAT. 
ESPORT INCLUSIU
                                                                                      3 de desembre

 


