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INSTRUCCIÓ RELATIVA A la REGULACIÓ DE LA FORMACIÓ ESPORTIVA DE LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
El Servei d’Esports de la Universitat Politècnica de València ve desenvolupant activitats de formació 
esportiva per a tota la comunitat universitària, sent necessari aprovar una instrucció a fi d'incloure en un 
únic text tota la regulació i donar-li l'adequada publicitat. 
 
Per tot açò, aquest Servei d’Esports acorda aprovar la present Instrucció reguladora de la Formació 
Esportiva de la Universitat Politècnica de València: 
 
Primer. El Servei d’Esports oferta a tota la comunitat universitària i a la societat en general diversos tipus 
d'accions formatives, integrades en els següents programes 
 

- Programa de Formació Esportiva: Cursos i Tallers 
- Programa ECTSPORT: Monogràfics, Jornades Tècniques i Sessions Tècniques 

 
Segon. Les persones interessades podran inscriure's al nombre d'accions formatives que desitgen, 
estant condicionada la inscripció a la disponibilitat de places lliures i al pagament de les taxes 
corresponents. 
 

PREUS* 
ALUMNAT DE 

GRAU UPV 

MEMBRES UPV i/o 
SOCIS 

D’ESPORTS 
EXTERNS 

Cursos 40€ 40€ 55€ 

Tallers 35€ 35€ 45€ 

Monogràfics GRATUIT** 35€ 55€ 

Jornades Tècniques GRATUIT** 25€ 35€ 

Sessions Tècniques GRATUIT** 10€ 20€ 

*A excepció d'aquells cursos i tallers en els quals s'especifique un preu especial. 
** Taxes de secretaria CFP no incloses (5â0AC) 
 
Tercer. La inscripció a les accions formatives es realitzarà a través del Centre de Formació Permanent 
de la Universitat Politècnica de València per alguna de les següents vies habilitades: 
 
a) “On-line” a través de la pàgina Web: : http://www.cfp.upv.es/ fins a 72 hores abans del començament 
de l'acció formativa  
b) Presencialment, en el Centre de Formació Permanent, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dimarts 
i dijous de 16.30 a 18.30 hores. 
 
Quart. De forma general no es retornaran les taxes sol·licitades amb menys de 10 dies naturals per al 
començament de l'acció formativa. En casos degudament justificats, podrà sol·licitar-se la devolució de 
les taxes fins a 3 dies hàbils abans de la data d'inici de l'acció formativa, quedant supeditada la devolució 
de les taxes a l'aprovació de l'organitzador. 
 
Cinquè. Es lliurarà un certificat d'assistència a les persones matriculades que assistisquen com a mínim 
al vuitanta per cent (80%) de la durada de l'acció formativa. Aquestes persones obtindran la qualificació 
de “APTO”. 
 
Sisè. El control d'assistència es realitzarà mitjançant la recollida de signatures i serà establit al 
començament de cadascuna de les sessions.  

http://www.cfp.upv.es/
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Setè. No es podran justificar les faltes d'assistència. Per açò s'estableix un marge del vint per cent (20%) 
de la durada de l'acció formativa a la qual es podrà faltar.  
 
Vuitè. En determinats casos l'organització podrà establir altres formes de control de l'assistència i/o 
d'avaluació. 
 
Novè. Els cursos es podran convalidar per Crèdits de Lliure Elecció en les escoles i facultats de la 
Universitat Politècnica de València. Les persones que obtinguen la qualificació d'APTE podran convalidar 
cada vint (20) hores de curs per un (1) Crèdit de Lliure Elecció, fins a un màxim de setze (16) crèdits de 
lliure elecció per titulació. 
 
Desè. Els monogràfics es podran convalidar per Crèdits ECTS o Crèdits de Lliure Elecció en les escoles i 
facultats de la Universitat Politècnica de València. Les persones que obtinguen la qualificació d'APTE 
podran convalidar cada vint-i-cinc (25) hores d'un monogràfic per un (1) Crèdit ECTS o 1,2 Crèdits de 
Lliure Elecció, fins a un màxim de sis (6) Crèdits ECTS o de setze (16) Crèdits de Lliure Elecció per 
titulació. 
 
Onzè. Les jornades tècniques es podran convalidar per Crèdits ECTS en les escoles i facultats de la 
Universitat Politècnica de València. Les persones que obtinguen la qualificació d'APTE podran convalidar 
cada deu (10) hores d'una Jornada Tècnica per 0,33 Crèdits ECTS, fins a un màxim de sis (6) Crèdits 
ECTS per titulació. 
 
Dotzè. Els tallers i les sessions tècniques no atorguen Crèdits de Lliure Elecció ni ECTS.  
 
Tretzè. La present instrucció entrarà en vigor en la data d'avui, quedant derogada les anteriors 
instruccions. 
 
València, 18 de setembre de 2015. La Cap del Servei d’Esports, Alicia López Yeste 


