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Com pots trobar-nos?

IInstal·lacions

Pistes 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 gener a juliol De dilluns a divendres, de 8.30 a 21.30 h 

Totes les teues gestions
en un clic !

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 quota als programes En Forma, Aula Salut i Competicions internes, a més de tindre 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.

Avantatges 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

Persones externes amb conveni en la UPV3 250 150 60 40

Persones externes 400 250 80 60

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

QUOTA SEMESTRAL
1r quadrimestre: De l'1 de setembre de 2018 al 31 de gener de 2019  
2n quadrimestre: De l'1 de febrer al 31 de juliol de 2019.
QUOTA D'ESTIU
De l'1 de juny al 31 de juliol de 2019

1 Tarifa de competicions: tarifa anual vàlida només per participar en competicions internes.
2 Es considera personal assimilat, el personal de les concessions i empreses adjudicatàries que realitzen la jornada laboral 
en la UPV, l'alumnat de titulacions pròpies de la UPV (màster i especialistes universitaris), el personal de les empreses 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:
• Estudiants de titulacions oficials de la UPV, PAS i PDI

que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o
superior al 33 per 100.

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

Tarifes

Des del 7 de gener pots fer-te soci del 2n quadrimestre



¡DESCARREGA' T L'APP!

InstalacionesInstal·lacions

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

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

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

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

• Centre Esportiu del Grau 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 futbol sala, bàsquet i voleibol.
Horaris d'obertura
De dilluns a diumenge, de 8.30 a 21.30h

Avantatges amb el teu carnet UPV

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


InstalacionesInstal.lacions
Tarifas instal·lacions 

esportives (€)
Socis Comunitat 

universitària 
Persones 
externes 

matí vesprada matí vesprada matí vesprada

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

Bàsquet - Voleibol (60') GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS

Rocòdrom (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 de Gregal.
• Els socis tenen reserva gratuïta sempre que juguen amb altres socis, si 

finalment jugaràs amb convidats pots canviar l'estat de la reserva des de Ia 
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 necessiten 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 individual: Reserva directa al Servei d'Esports 

ENTITATS: Accès a la Sol.licitud de reserva

Reserva presenciall Reserva web

De dilluns a divendres de 8.00h a 21.30 h en 
el Servei d'Esports

Setmana en curs

¡Fes la teua reserva! 

Tarifas instal.lacions 
esportives (€)

Entitats e Institucions
matí vesprada Tarifa 1 día

Futbol sala - handbol (60') 40 70 800

Bàsquet - Voleibol (60') 30 50 420

Rocòdrom (60') 35 55 490

Consulta la informació sobre l'ús de les instal·lacions 
esportives que vages 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


    Activitats



En Forma i Aula Salut
2n Quadrimestre

Del 28 de gener al 
31 de maig

Activitats

Si et inicies en musculació,
et recomanem que assisteixis primer 

a les sessions de musculació amb 
monitor perquè pugui orientar-te i 

planificar el teu entrenament 
posterior



Escuelas deportivasEscoles esportivesEsports d'equip

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

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

Dates d'inscripció
A partir del 23 de gener

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

¡Inscríu-te  ací!

4 de febrer

Data  d'inici

Futbol sala femení

    Dilluns i dimecres de 20 a 21.30h. 

Iniciació:   
Dilluns i dimecres de 18.30 a 20h. 

Perfeccionamient:
Dimarts i dijous de 20h a 21.30h. 

Voleibol mixt
Iniciació: 
Dilluns i dimecres de 20 a 21.30h.

Perfeccionament: 
Dimarts i dijous de 20 a 21.30h.

Dilluns i dimecres  de 20 a 21.30h.

Bàsquet mixtFutbol sala masculí

Vine, participa i guanya't  formar part de la selecció del Campus UPV Gandia.



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 majors de 18 anys de PAS i PDI, 
alumni plus UPV i personal assimilat 15

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

1. Es considera personal assimilat, el personal de les concessions i empreses adjudicatàries
que exerceixen la seua 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.

2.Aquells col·lectius que tenen signat un conveni en vigor amb la UPV on s'incloguen els serveis
del Servei d'Esports

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

Dates d'inscripció per a Competicions 

 Del 23 de gener al 10 de febrer, en la Intranet o en el Servei d'Esports

Tarifes (€) de Competicions



Esports individuals i d'equip

 TORNEJOS 2n Quadrimestre
Dates d'inscripció; del  23 de gener al 10 de febrer, en la Intranet o en el Servei d'Esports

Competicions

Tingues en compte que ...
· L'assistència sanitària va a càrrec de l'assegurança
mèdica de cada usuari.

T'ajudem a formar equip!
Si vols competir i no trobes gent per formar equip 

Inscriu-te al Servei d'Esports

Seguiment de calendaris, resultats i classificacions la a Intranet!

El Servei d'Esports podrà anul·lar o modificar qualsevol competició si no hi hagués la suficient inscripció

HORARI DE JOCMODALITAD 

Volei Platja 

Voleibol 

Escacs

Tennis de taula 

Bàsquet 3x3 

Futbol sala 

INSCRIPCIÓ MÍNIMA

equips 3 

equips 4 

jugadors 4 

jugadors 4 

equips 4 

equips    3

dijous 21/02  i 14/03 des de les 12.00h 

dimecres 20/02  i 13/03 des de les 20.00h 

dijous 21/02  i 14/03 des de les 12.30h 

dimecres 20/02 i 13/03 des de les 17.00h 

dimecres 20/02  i  13/03 des de les 20.00h 

dijous 21/02 i 14/03 des de les 19.00h

Primera setmana esportiva 1: del 18 al 21 de febrer 
Segona setmana  esportiva 2: de l'11 al 14 de març

alragar2
Resaltado

alragar2
Resaltado



Esdeveniments
XVI Intercampus 

Dijous 28  de  febrer,  Campus de Alcoi

Dijous 9 de maig, Campus de Vera

Els millors esportistes del Campus de Gandia participen en el trofeu més prestigiós de la UPV

Les seleccions del Campus de Gandia, competeixen amb els Campus de Vera i Alcoi. 

Modalitats esportives : Voleibol, Futbol Sala i Bàsquet, masculí i femení.

XXIX Trofeu Universitat
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