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L'atenció a l'usuari es realitzarà preferentment de manera no presencial a través 
de:

Correu electrónic    deportes@epsg.upv.es 
Telèfon d'informació   96 284 94 39, ext 49439

Policonsulta

Xarxes socials

On:

Servei d'Esports Universitat Politècnica campus de Gandia
C/Paranimf 1, Grau de Gandia
Edifici Aulari - Planta baixa, despatxos 14 i 15.

Horari:

Dilluns a divendres de 09 a 21 h 

ATENCIÓ A L'USUARI

• Respecta la distància d'1,5 metres entre usuaris.
• Per a ser atès de forma presencial has d'usar màscara.
• L'ús de la màscara és obligatori excepte en el moment de la 

pràctica esportiva.

ATENCIÓ A L'USUARI

Mesures i recomanacions
COVID - 19

https://www.facebook.com/UPVdeportes/
https://www.instagram.com/upv_deportes/?hl=es
https://twitter.com/upvdeportes?lang=es
http://www.upv.es/policonsulta/c/AD


Tarifes de Soci d'esports (€) Anual Semestral Estiu Competicions

Alumnat 30 25 10 5
PAS, PDI i personal d'investigació mixt del  CSIC 50 35 20 10
Familiars de 1r grau majors de 18 anys de PAS i 
PDI; alumni UPV i personal assimilat1 75 50 25 15

Persones externes amb conveni en la UPV2 250 160 60 40
Persones externes 400 260 80 60

Avantatges per a socis d'esports
• Reserva d'instal·lacions esportives. Gratuïta sempre que tots els jugadors siguen socis o amb 

tarifa reduïda per a jugar amb convidats.
• Reserva preferent 24h d'antelació a la resta d'usuaris.
• Accés sense quota als programes En Forma i Aula Salut, a competicions internes i a les instal·lacions 

d'ús individual.

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%.
• Alumnes víctimes d'actes de violència sobre la dona així com els fills i 

filles al seu càrrec menors de 25 anys.

• 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 oferits als socis.
• Assistència sanitària
L'assistència sanitària és a càrrec de l'assegurança mèdica de cada usuari.

En cas de modificació de tarifes en les normes pressupostàries de la UPV 
aquestes seran aplicables a partir de l'1 de febrer.

El Servei d'Esports es reserva el dret d'adaptar el 
programa esportiu per a adequar-lo a les normatives 
sanitàries que es vagen establint a cada moment.

1 Es considera personal assimilat, el personal de les concessions i empreses adjudicatives 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.
2 Aquells col·lectius que tenen signat un conveni en vigor amb la UPV on s'incloguen els serveis del Servei d'Esports.

Dates

Anual De l'1 de setembre de 2020 al 31 de juliol de 2021

1r Semestre De l'1 de setembre al 31 de gener de 2020

2n Semestre De l'1 de febrer al 31 de juliol de 2021

Estiu De l'1 de juny al 31 de juliol de 2021

SOCI D'ESPORTS

Mesures i recomanacions 
COVID - 19



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

EDIFICI A 
Servei d'Esports (despachos 14 i 15)
Reserva de pistes, horari activitats,
inscripcions, préstec de material 
esportiu, etc.
Dilluns a divendres, de 09.00 a 21.00 h

EDIFICI C
Sala fitness, sala activitats, vestuaris.

EDIFICI E
Sala polivalent: boulder i tennis de 
taula.

PISTES POLIESPORTIVES
Pistes de futbol sala, bàsquet i voleibol.
Dilluns a diumenge de 8:30 a 21:30 h

INSTAL·LACIONS

• L'ús de la màscara és obligatori, excepte en el moment de pràctica esportiva.
• Recorda mantenir la distància d'1,5 metres.
• Respecta l'aforament indicat en cada espai esportiu.
• És obligatori l'ús de calcetins antilliscants o sabatilles, queda prohibit realitzar activitats descalç.

Mesures i recomanacions COVID - 19

Instal·lacions Descàrrega l'app i reserva des del teu 
mòbil.

• Servei    
d'Esports

• Sala fitness i 
activitats

• Pistes 
poliesportives

• Sala     
polivalent



Tarifes instal·lacions 
esportives (€)

Socis Comunitat
Universitària

Usuaris
externs

Matí Vesprada
Futbol sala - Handbol (60’)

Gratuït Gratuït
- -

Bàsquet - Voleibol (60’) - -
Rocòdrom (60’) 4 5

Tarifes instal·lacions 
esportives (€)

Entitats i institucions

Matí Vesprada Tarifa 1 dia

Futbol sala - Handbol (60’) 40 70 800
Bàsquet - Voleibol (60’) 30 50 420
Rocòdrom (60’) 35 55 490

Tin en compte que ...
 
• Pots reservar i/o pagar la instal·lació en la teua intranet o des del
teu telèfon intel·ligent.
• Pots anul·lar fins a 24 h abans de l'hora de joc, si és una reserva 
pagada sol·licita la devolució a través de Polisol·licita.
• Confirma l'ús de la instal·lació en les pantalles tàctils de de 30'
abans fins a 30' després de l'hora de joc.
• Els socis tenen reserva gratuïta sempre que juguen amb altres
socis, si finalment jugaràs amb convidats pots canviar l'estat de la 
reserva des d'Intranet o en la instal·lació abans de jugar.
• No es permet l'ús d'instal·lacions per a finalitats professionals.
• Tots els pagaments presencials es realitzen amb targeta.

Fes la teua reserva!

INSTAL·LACIONS

Reserva d'instal·lacions Reserves Preferència

Socis i
Comunitat
universitària

De forma presencial 
al despatx del Servei 
d'Esports presentant el 
teu DNI o des de la teua 
intranett

Reserva presencial
de dilluns a divendres  de 9 a 21h

Al Servei d'Esports

Reserva web
Cada dia, des de les 9h

(24 hores)

*L'horari de matí és fins les 15.00 h

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


Inscripció en la in-
tranet o a l'oficina del 
Servei d'Esports.

Tin en compte que ...
• Has de teclejar el teu número DNI en les pantalles tàctils d'accés a les sales.
• El Servei d'Esports es reserva el dret d'anul·lar o modificar les activitats i sessions
que no tinguen suficient demanda.
• 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.
• Tots els divendres a les 23h es donaran de baixa totes les places.

Els divendres des de les 23.30h podràs reservar la teua 
plaça en la intranet, a través de l'app d'activitats, per a la 
setmana següent. I al llarg de la setmana sempre que hi haja 
places disponibles.

*El primer dia de reserva de places (3, 10 i 28 de setembre) començarà a les 10.00h.

RECORDA!! Totes les activitats requereixen reserva prèvia de plaça.

ACTIVITATS

• Respecta l'aforament indicat en cada espai esportiu.
• Es recomana venir directament amb roba esportiva i evitar l'ús dels vestuaris.
• Es recomana a cada usuari portar el seu propi material (matalassets i banda elàstica).
• És obligatori l'ús de 2 tovalloles a la sala de fitness i ciclisme de sala (una per a neteja de suor i
una altra per a ús de material), i 1 tovallola en la resta de sales.
• Cada usuari ha de desinfectar el material usat en finalitzar la sessió, així com l'espai que haja
pogut embrutar per sudoració.
• Es recomana l'ús de guants, canelleres i cintes/mocadors per al cap.
• És obligatori l'ús de calcetins antilliscants o sabatilles, queda prohibit realitzar activitats
descalços/ces.
• Has de mantenir la distància de seguretat i usar màscara en les zones de pas.
• Sigues responsable i reserva plaça només en els grups que sàpies amb seguretat que podràs
assistir. Pensa en els altres.

Mesures i recomanacions COVID - 19Programa Inici reserva
semanal Inici Programa Requisit

Musculació 3 de setembre Des del 7 de setembre Soci d' Esports

Programa de Benvinguda 10 de setembre Des del 14 de setembre Comunitat Universitària

En Forma i Aula Salut 28 de setembre Des de l'1 d'octubre Soci d'Esports

Reserva de plaça setmanal

Dates a tenir em compte:

Com accedisc a les activitats?



13:30 - 
14:30

Pilates
Cristina

Ioga
Cristina

CrossFit
Fran

Zumba
Vera

Reeducació posturalostural
Cristina

18:30 - 
19:30

Spinning
Fede

GAP
Jose

Yoga
Cristina

Pilates
Carolina

20:30 - 
21:30

Bodytonic
Jose

Zumba
Nerea

Core - Aerobox
Vero

Crossfit
Quim

Prova les nostres activitats i gaudeix cuidan-te!
TOTES LES ACTIVITATS EN UN CLICK: RESERVA SETMANAL EN LA INTRANET I EN L'APP

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1r SEMESTRE
de l'1 d'octubre

al 22 de desembre

Lloc: Sala
d'activitats

Recorda realitzar la 
teua reserva de plaça 

setmanal!

En Forma 

Aula Salut

ACTIVITATS
EN FORMA I AULA SALUT

Aula Salut i En Forma

         PORTES OBERTES PER A TOTA LA COMUNITAT  UNIVERSITÀRIA
         Del 14 al 30 de setembre. Accés GRATUÏT amb reserva de plaça!



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
10.30 -11.30

OBERT11.30 -12.30

12.30 -13.30

13.30 -18.30 TANCAT

18.30-19.30

OBERT19.30 -20.30

20.30 -21.30

Accés DIRECTE
teclejant el teu DNI i
reservant la teua 
plaça.

Limitació de reserva
de 5 hores setmanals.

Sala Fitness

ACTIVITATS
MUSCULACIÓ

Socis d'esports:

del 7 de setembre
al 22 de desembre

Vine i entrena amb nosaltres! 

* Totes les sessions seran amb monitor per a assegurar que es compleixen les normes sanitàries.



Futbol sala mixt
Dimarts i dijous

de 20.00 a 21.30 h

Voleibol mixt
Iniciació: dilluns i dimecres de 20.00 a 21.30 h 

Avançat: dimarts i dijous de 20.00 a 21.30 h

Bàsquet mixt
Dimarts i dijous

 de 20.00 a 21.30 h

Runners UPV En línia
Inscripcions des de l'1 de setembre fins a fi de 

places*

Dates d'inscripció

Socis
Des del 14 de
setembre
No socis
Des del 29 de
setembre

ACTIVITATS
ESCOLES ESPORTIVES

1r SEMESTRE
De l'1 d'octubre

al 22 de desembre

TARIFES
Socis - Gratuït

Comunitat
Universitària - 10€

Persones externes - 30€

Inscriu-te
 ací!

CONSULTA
les places disponibles!

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

• La inscripció es realitza per a un 
grup, podent-se inscriure en tants 
grups com interesse.

• La no assistència reiterada a 
l'escola pot ser causa de baixa.

• El Servei d'Esports es reserva el 
dret d'anul·lar les escoles que no 
tinguen suficient demanda o si la 
situació sanitària ho exigeix

•Has de mantenir la distància de 
seguretat i usar màscara sempre, 
excepte en el moment de la 
pràctica esportiva.

https://intranet.upv.es/pls/soalu/sic_depact.HSemActividades?p_campus=V&p_tipoact=5957&p_vista=intranet&p_idioma=c&p_solo_matricula_sn=&p_anc=filtro_programa
https://intranet.upv.es/pls/soalu/sic_depact.HSemActividades?p_campus=V&p_tipoact=5957&p_vista=intranet&p_idioma=c&p_solo_matricula_sn=&p_anc=filtro_programa


COMPETICIONS
LLIGUES I TORNEJOS

Tasas Competiciones 
(€)* Externs Comunitat 

Universitària
Socis  

esports
Esport individual 15 5

GratuïtEsport de raqueta 30 15
Esport d'equip 40 20

DATES D'INSCRIPCIÓ
Del 21 de setembre 

al 31 d'octubre*
En la teua intranet o al 

Servei d'Esports

T'AJUDEM A FORMAR 
EQUIP!

Si estàs interessat 
contacta amb nosaltres 

des de Polisol·licita

LLIGUES I TORNEJOS Tipus Data Hora de joc

Lliga futbol sala* Lliga Des del 12 de novembre  Jueves de 12:30-15:30 h

Bàsquet 3x3 Torneig Dijous 26 de novembre 19.00-21.00 h

Pàdel Torneig Dijous 26 de novembre 10.00-14.00 h

Tennis Torneig Dijous 19 de novembre 10.00-14.00 h

Tennis de taula Torneig Dijous 19 de novembre 17.00-20.00 h

Voleibol de platja Torneig Dijous 22 d'octubre 13.00-15.30 h

Escacs Torneig Dijous 26 de novembre 12:30-14:00 h

• Preferiblement NO es farà ús dels vestuaris.
• Reduïm tots els temps de cortesia a  tiempo de

cortesía a 5 minuts en tots els esports.
• Al finalitzar eixim de la instal·lació al mes

prompte posible.

• Els equips només poden arribar 10 minuts abans de 
l'hora del partit.

• Els carnets els presentarà cada jugador individualment
a l'àrbitre. Insistir en aquest pas a capitans i àrbitres.

Mesures i recomanacions COVID - 19

* La lliga de futbol sala es jugarà tots els dijous amb el horario especificat fins a la fi d'aquesta.

*La inscripció del torneig de Voleibol platja
acaba el dia 15 d'octubre.



Campionat d'Espanya de l'Esport Universitari (CEU)
Se celebren de febrer a maig segons modalitat esportiva i cal classificar-se o acreditar les marques 
mínimes segons la modalitat.

Campionats d'Europa o Jocs Europeus Universitaris (EUSA)
Se celebren en funció de la programació i per a participar cal ser medallista en el CEU i acreditar bon 
estat de forma.

Campionat Autonòmic de l'Esport Universitari (CADU)
Esports d'equip
Bàsquet, handbol, futbol, futbol sala, pàdel, rugbi 7, tennis i voleibol.
Aquest curs es disputarà al novembre/desembre.

Esports individuals
Escacs, atletisme, cross, esports de raqueta, esports de combat, escalada, esgrima, golf i fins a 28 
modalitats esportives que competiran entre desembre i maig.

Al llarg del curs, la UPV participarà en els següents Campionats Universitaris oficials, a través de les 
SELECCIONS ESPORTIVES UPV.

COMPETICIONS INTERUNIVERSITÀRIES

Dates d'inscripció

Equip
Del 2 al 25 de
setembre.
Individual
Des del 2 de
setembre.

Criteris de selecció:  
www.upv.es/deportes

PROVES DE
SELECCIÓ!

On?
Campus de Vera

Cóm m'inscric? 
Al Servei

 d'Esports



Premis Fundació Trinidad Alfonso
Dos premis de 1000€ per a esportistes universiaris de la UPV.

Ajudes a esportistes d'Alt Nivell UPV
Per als esportistes que més hagen destacat en els campionats universita-
ris i les competicions oficials:

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

Si eres esportista d'alt nivell o d'elit (BOE, DOGV, UPV) o Seleccions Esportives 
UPV, t'ajudem a compaginar les obligacions acadèmiques i  esportives 
mitjançant:

• Ajornament de pràctiques.
• Accés a la sala de musculació*
• Ajudes econòmiques
• Ajornament d'exàmens*
• Canvi d'horaris de grups*
* Sols esportistes d'alt nivell o d'elit.

Termini de sol·licitud fins al 10 de setembre.
Un total de 90.000 € per als millors esportistes UPV.

Dos premis de 2000 € per a esportistes egressats a la Comunitat Valenciana.

Termini de sol·licitud fins al 16 d'octubre.

Termini de sol·licitud fins al 16 d'octubre.

ESPORTISTES ALT NIVELL UPV

Programa d'Alt Nivell UPV

Pots consultar les bases dels Premis i Ajudes en la nostra web.



Esport i salut Tipus Hores Dates Certificats Alumnat de
grau

Socis
d'esports i 
Membres 

UPV

Persones 
externes

La suplementació esportiva 
adequada i efectiva

Sessió 
Tècnica 
En línia

3 h 14 d'octubre De 18.00 a 21.00h Certificat
d'assistència Gratuït* 10 € 20 €

Esport i titulacions 
UPV

Tipo Horas Fechas Alumnat de
grado

Socis
d'esports i 
Membres 

UPV

Persones 
externes

Activitats de muntanya i 
tecnologia: Aplicacions mòbils

Jornada 
Tècnica 
En línia

10 h 22, 27 i 29 d'octubre De 18.00 a 21.30h
Certificat
d'assistència
+ 0,33 ECTS

Gratuït* 25 € 35 €

Tipus Hores Dates Alumnat de
grau

Socis 
d'esports i 
Membres 

UPV

Persones 
externes

FORMACIÓ
PROGRAMA DE FORMACIÓ ESPORTIVA

* Taxa Secretaría CFP no inclosa

Dates d'inscripció Des del 28 de setembre en el Centre de Formació Permanent
Completa amb nosaltres el teu currículum acadèmic i obtin fins a 6 crèdits ECTS

Certificats



Entrenament
esportiu

Tipo Horas Fechas
Alumnado 

de
grado

Socios de 
deportes y 
Miembros 

UPV

Personas 
externas

Entrenament de força: mètodes 
per a l'augment de masa 
muscular.

Sessió 
Tècnica 
En línia

3 h 11 de novembre De 18.00 a 21.00h Certificat 
d'assistència Gratuït* 10 € 20 €

Esport i societat Tipus Hores Dates Alumnat de
grau

Socis
 d'esports i 
Membres 

UPV

Persones 
externes

Voluntariat esportiu
Monogràfic 
En línia i 
Presencial

Teoría: 
8 h

Pràctica: 
17 h

Teoria (en línia): 17 i 19 
de novembre
Pràctica: Col·laboració 
en esdeveniments 
esportius UPV

Teoria:
de 17.00 a 21.00h

Certificat 
d'assistència
+ 1 ECTS

Gratuït* 35 € 55 €

Tipus Hores Dates Alumnat de
grau

Socis
 d'esports i 
Membres 

UPV

Persones 
externes

* Taxa Secretaría CFP no incluida

Dates d'inscripció Des del 28 de setembre en el Centre de Formació Permanent
Completa amb nosaltres el teu currículum acadèmic i obtin fins a 6 crèdits ECTS

FORMACIÓ
PROGRAMA DE FORMACIÓ ESPORTIVA

Certificats

Certificats



Presentació d'obres
Fins al 19 d'octubre a les 14.00h seguint les instruccions de les bases.

 Premis
Pintura

1r 1.000 €
2n 600 €
Accèssit 200€

Escultura

1r 1.000 €
2n 600€
Accèssit 200€

Fotografia

1r 300 €

Accèssit 100€

Recerca

1r 1.000 €

PREMIS ART I  RECERCA
RELACIONATS AMB L'ESPORT DE LA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Participants
Alumnat de grau, màster oficial o doctorat de la UPV, i PAS i PDI de la UPV.

Modalitats
Pintura, escultura, fotografia i recerca (projectes fi de grau, fi de màster o tesi doc-
toral).



ESDEVENIMENTS

DIA INTERNACIONAL DE L'ESPORT UNIVERSITARI
20 de setembre de 2020

DIA DE LES UNIVERSITATS SALUDABLES
19 de novembre de 2020

DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACITAT.
ESPORT INCLUSIU
3 de desembre de 2020

Dies conmemoratius
SEGUEIX TOTS 
ELS ESDEVENI-

MENTS
EN LES XARXES 

SOCIALS!

Mesures i recomanacions COVID - 19

•Les curses es realitzaran de forma individual amb eixida escalonada i un màxim de 30
persones en el recorregut corrent al mateix temps.

•Les carreres disposaran d'una cambra d'eixida i arribada fitades, separades i amb les
senyalitzacions corresponents de distanciament social assegurança.

•No es farà lliurament d'avituallament als participants.

•En els actes que es realitzen en instal·lacions tancades es compliran els aforaments màxims
permesos amb distanciament social de seguretat i es prendran les mesures higièniques
corresponents a l'entrada d'aquest, sent obligatori l'ús de màscares.

Setmana Europea de l'Esport
CONCURS DE FOTOGRAFIA I VIDEO 
Del 23 al 30 de setembre
Concurs de fotografies i vídeos amb l'esport com a tema central en diverses modalitats:
fent esport, la nova normalitat en l'esport, la prevenció,...

+Info

https://www.csd.gob.es/es/promocion-del-deporte/semana-europea-del-deporte
https://www.csd.gob.es/es/promocion-del-deporte/semana-europea-del-deporte

