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#Jo sóc UPV

Premio Nacional del 
Deporte 2000

TROFEO JOAQUÍN BLUME

PMF

Camaraderia

Respecte

Superació

Esforç
No et rendisques, l’autoexigència forma part de la 
pràctica esportiva. Té la seua recompensa. Lluita

Posa en joc  el teu esperit innovador, afronta nous reptes. 
Emprén

Fes esport, practica els valors esportius i sent que ets UPV!

Actitud
Mantingues una actitud positiva i il·lusiona’t amb l’esport. 
Disfruta

Compromet-te amb el teu equip, el tot és més que la 
suma de les parts. Col·labora

Valora als altres i a les normes del joc, amb respecte 
guanyem tots. Joc net

esports



Instal·lacions
 Edifici principal  96 387 90 04, ext. 78371
 Pavelló   96 387 77 45, ext. 77745
 Trinquet El Genovés 96 387 90 86, ext. 79086 
 Edifici 5R   96 387 90 04, ext. 78413

Atenció l’usuari
 Oficina d’Informació 96 387 70 04, ext. 78372   

 - De setembre a maig 
  De dilluns a divendres, de 10 a 14 h, i dimarts i dijous, de 16 a 18 h
 
 - Juny i juliol: 
  De dilluns a divendres, de 10 a 13 h
 

Servei d’Esports

Contacte

Horari d’atenció

Totes les gestions en un clic!
www.upv.es/deportes

deportes@upv.es
PMF 670202032

atenció immediata 
de dilluns a divendres de 10 a 13



Soci d’Esports
La condició de soci d’esports t’ofereix en exclusiva:
□ Reserva d’instal·lacions esportives. La reserva és gratuïta, sempre que 
tots els jugadors siguen socis d’Esports.
□ Preferència en la reserva amb 24 hores d’antelació abans que els 
altres usuaris.
□ Accés sense quota als programes En Forma i Aula Salut.
□ Accés sense quota o amb quota reduïda a Escoles Esportives.
□ Accés sense quota a  competicions internes.
□ Accés sense quota a  instal·lacions d’ús individual. 

L’assistència mèdica serà a càrrec de l’assegurança mèdica de cada usuari

Avantatges per als socis

Amb la garantia de poder deixar de ser soci
Pots sol·licitar la devolució de la quota sempre que no hages fet 
ús de cap dels serveis que s’oferixen als socis d’Esports. 
Termini de devolució: fins a 30 dies naturals abans del final del 
període matriculat.

PMF

Actitud
“Jugue per ser feliç.”
Andrés Iniesta

ALTA



Soci d’Esports
Quota dels socis d’Esports

1 Soci de competicions: quota anual vàlida només per a participar en competicions internes.

2 Es considera personal assimilat, el personal de les concessions i empreses adjudicatàries que fan la seua jornada 
laboral a la UPV, i 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. 

3 Es considera personal extern amb conveni amb la UPV  aquells col·lectius que tingen signat un conveni en vigor 
amb la UPV, on s’incloga l’accés als serveis del Servei d’Esports.

De l’1 de juny del 2017 al 31 de juliol del 2017

1r semestre: de  l’1 de setembre  del 2016 al 31 de gener del 2017
2n semestre: de  l’1 de febrer del 2017 al 31 de juliol del 2017  

De l’1 de setembre del 2016 al 31 de juliol del 2017
QUOTA ANUAL

QUOTA SEMESTRAL

QUOTA D’ESTIU

Com i quan te’n fas soci?

PMF

ANUAL SEMESTRAL D’ESTIU COMPETICIONS1

Alumnat 65 40 10 15

PAS, PDI, i personal d’investigació
mixt del CSIC 100 60 20 20
Familiars de 1r grau majors de 18 anys 
de PAS i PDI; alumni UPV i personal 
assimilat2

150 90 30 30

Persones externes amb conveni 
amb la UPV3 250 150 60 40

Persones externes 400 250 80 60

Actitud
“Amb actitud no hi ha 
límits.”
Josef Ajram

ALTA

Alta de soci
 d’estiu

Des del 27 de maig
 en la intranet
 o al despatx 

d’administració.

ALTA DE SOCIO EN EL SEGUNDO QUATRIMESTRE



Instal· lacions

Nucli 1: PAVELLÓ ESPORTIU Horaris d’obertura
Futbol sala, handbol, bàdminton, bàsquet, voleibol, esquaix, pàdel, 
rocòdrom, blocs, campus board, sala de musculació i aula pavelló. De dilluns a divendres, de 8 a 24 

Dissabtes i diumenges, de 8 a 22Tennis i pàdel a l’aire lliure.
Blocs d’escalada a l’exterior.
Nucli 2: EDIFICI PRINCIPAL
Oficina d’Informació.
Sala de musculació, sala En Forma i Aula Salut, tatami dur i bla i aules de 
formació. Pista d’atletisme, futbol, rugbi, futbol 7 i voleibol de platja.

De dilluns a divendres, 
de  7.15 a 24

Camp de futbol/rugbi de gespa artificial i dos camps de futbol 7.
5R EDIFICI D’ESPORTS Sales multiús i una sala de cardio. De dilluns a divendres, de 8 a 22
Nucli 3: TRINQUET EL GENOVÉS
Esquaix, tennis de taula, frontons coberts i sala d’armes.
Velòdrom i futbol sala artificial a l’aire lliure. De dilluns a divendres, de 8 a 22

+INFO

Reserva

Norma-
tiva



Com puc fer la reserva?

Reserva preferent en els 8 dies naturals anteriors a l’ús de la pista.
Reserva per part dels socis

Reserva per part de la comunitat universitària

Reserva en els 7 dies naturals anteriors a l’ús de la pista.

Reserva per part dels externs

Reserva en els 6 dies naturals anteriors a l’ús de la pista.

Tingues en compte que...
□ Pots reservar i/o pagar la instal·lació als edificis d’esports, en la intranet o des del 
telèfon intel·ligent.
□ Pots anul·lar la reserva per la intranet fins a 24 hores abans de l’hora del joc. 
En el cas d’una reserva pagada, si no pots utilitzar-la, sol·licita el canvi de data o la 
devolució a través de Gregal.
□ Confirma l’ús de la instal·lació en les pantalles tàctils, des de 30’ abans fins a 30’ 
després de l’hora de començament de la reserva, per a no rebre sanció.
□ No es permet l’ús de les instal·lacions per a fins professionals (entrenaments, 
clases,...)
□ El Servei d’Esports es reserva el dret de tancar temporalment les instal·lacions que 
necessiten manteniment o remodelació.
□ L’assistència mèdica serà a càrrec de l’assegurança mèdica de cada usuari

De dilluns a divendres, 
de 9 a 22 h

Dissabtes i diumenges, 
de 9 a 21 h al Pavelló

(pagament amb targeta) 24 hores

Cada dia, a partir de 
les 9 h

Reserva presencial Reserva web

+INFO

Instal· lacions
Reserva

Norma-
tiva



Quotes de reserva

Tingues en compte que...

□ Els socis tenen reserva gratuïta d’instal·lacions esportives sempre que juguen amb altres 
socis. En cas de jugar amb usuaris que no siguen socis, han d’abonar l’import de la reserva 
de socis amb convidats.

□ Si al final decideixes jugar amb convidats no socis, recorda que pots canviar l’estat de la 
reserva de no pagada a pagada des de la intranet abans de començar a jugar.

Instal·lacions
esportives

Socis 
amb convidats

Comunitat 
Universitària Externs

matí vesprada matí vespradamatí vesprada

Futbol sala-handbol (60’)
Bàsquet-Voleibol (60’)
Futbol sala exterior (60’)
Futbol 11/Rugbi gespa artifical (60’)
Futbol 7 (60’)
Voleibol de platja (60’)
Esquaix (30’)
Pàdel (60’)
Tennis (60’)
Frontó (60’)
Tennis de taula (60’)
Bàdminton (60’)
Trinquet (60’)

10

5

5

15
10

3

2

3

3
3

1
2
3

15

10

10

25
20

5

2

5

5
5

1
2
5

30

20

20

50
30

6

3

6

6
6

2
3
6

40

30

30

65
40

10

5

10

8
10

2
3
10

40

30

25

60
45

12

5

12

10
12

3
5
12

50

40

40

100
55

20

7

20

12
20

3
5
20

+INFO

Instal· lacions

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

L’horari de matins és fins a les 15.00 hores.

Reserva

Norma-
tiva



Instal· lacions d’ús individual

Tingues en compte que...

L’horari de matins és fins a les 15 h.
La sala càrdio és de accés exclusiu per a socis.

Tarifes d’accés a pista d’atletisme, velòdrom, rocòdrom, blocs interiors i campus board.

Instal·lacions
 d’ús individual

Pista d’atletisme

Velòdrom
Rocòdrom, blocs interiors i 
campus board

Socis Comunitat 
Universitària Externs

matí vesprada matí vesprada

Accés
Gratuït

Gratuït

2 3

2
2

4

3

3

5

□ Pots adquirir el tiquet o validar l’accés a la instal·lació al vestíbul d’entrada 
de l’edifici d’esports a qual pertany la instal·lació.

□ La durada del tiquet individual d’ús de la instal·lació és de 2 hores.

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

Abona el tiquet immediatament 
abans de l’ús de la instal·lació al 

vestíbul de l’edifici d’esports.
(pagament amb targeta)

Pagament immediat Pago inmediatoOn adquirisc el tiquet?

□ Pista d’atletisme 
 Edifici principal 7C
□ Velòdrom
 Edifici Trinquet 9A
□ Rocòdrom, blocs i campus board
 Pavelló UPV 6A

+INFO

Instal·lacions
Norma-

tiva

Sala Càrdio



+INFO

Totes les activitats del programa d’estiu són d’accés lliure per a socis 
i socies excepte les activitats  del prorama senior
Si ets soci d’Esport, assisteix a la sessió que vulgues fins a completar 
l’aforament de la sala. 

Com accedisc a les activitats?

Activitats d’accés lliure

Inscripció activitats Senior

GratuïtQuotes

A partir del 24 
de maigData d’inscripció

Soci d’Esports

 22 i 23 de maig

Comunitat universitària 
i externs

Activitats

Inscripció en l’Oficina d’Informació

Inscripció

Esforç
“El talent només és una 
part de l’èxit, la resta és 
treball i sacrifici.”
Dusko Ivanovich

8 € comunitat universitària
15 € externs

Si encara no ets soci o sòcia d’esports... 
pots fer-te des del 27 de maig 

i gaudir del programa d’Activitats.

 L’assistència mèdica serà a càrrec de l’assegurança mèdica de cada usuari



En Forma

+INFO

Activitats
Sala Aeròbic Tatami dur

Bodyweigt 
Training

Crossfit Crossfit

Crossfit*

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

GAP

Acondiciona.

Bodyweigt 
Training

Graons Graons

Graons

Tonifica. Tonifica.Zumba* Zumba*

Zumba Zumba

Barres

Fitness Fitness

Fitness

Crossfit Crossfit

Aerobox

Crossfit*

Train Camp
**

Train Camp
**

Abdo-exp

7.30-8.30

8.30-9.30

13.00-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

15.30-16.30

16.30-17.30

17.30-18.00

18.00-18.30

18.30-19.00
19.00-19.30

19.30-20.00

20.00-20.30

20.30-21.30

21.30-22.30

*S’imparteix en Aula Salut
**S’imparteix en la pista 

d’atlettisme

Acondiciona. Acondiciona.

Tonifica.

Tonifica. Tonifica.

Barres

Barres

Circuit 
Training

Train Camp
**

Mètode 
Tabata

□ El Servei d’Esports es reserva el dret d’anul·lar 
i/o modificar les activitats que no tinguen prou 
demanda. 
□ Si el monitor o monitora ho considera necessari, 
caldrà aportar un certificat mèdic per a continuar 
en l’activitat.

Totes les activitats són d’accés lliure per als socis

Tonifica.

Cardio
Fitball

Mètode 
Tabata

Tonifica.

Tonifica.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

GAP

Sala Aeròbic Tatami dur Sala Aeròbic Tatami dur Sala Aeròbic Tatami dur Sala Aeròbic 

Inscripció

Estiu Començament: 
1 de juny

Fi: 30 de 
juny

Paz

Paz

Cari

Cari

Cari Cari

Cari

Cari

Cari

M.Loli

Laura

Alberto

Alberto

Alberto

Cari

Cari

Alberto

Cari

Alberto

Angie

Maria

Paz

Amador

Amador

Amador

Cari

CariAlberto

Cari

Maria

Cari

Cari

Cari

Cari

Alberto

Alberto

Angie

Cari
Fitness

Alberto

Paz

Amador

Amador

Amador

Alberto

Cari

Alberto

Alberto

Barres
Alberto

Tonifica.
Alberto

Tonifica.
Alberto

L’horari de juliol es 
publicarà l’última 
setmana de juny



En Forma

+INFO

Activitats

□ El Servei d’Esports es reserva el dret d’anul·lar 
i/o modificar les activitats que no tinguen prou 
demanda. 

□ Si el monitor o monitora ho considera 
necessari, caldrà aportar un certificat mèdic 
per a continuar en l’activitat.

divendresdijousdimecresdimartsdillunsSpinning

14.30 - 15.30

18.30 - 19.30

19.30 - 20.30
20.30 - 21.30

8.30 - 21.30

divendresdijousdimecresdimartsdillunsSala de Càrdio

Tot l’horari  és en accés lliure per als socis d’Esports

MLoli

Mloli

Laura

Laura

M Loli MLoli MLoli Ester

Christian

MLoli

Laura Laura

Laura Laura

Ramón Christian

Estiu Començament: 
1 de juny

Fi: 30 de 
juny

16.30 - 17.30

dijousdimarts
Entrenament de
musculació femení

Rober Jordi

Christian

L’horari de juliol es 
publicarà l’última 
setmana de juny



divendresdijousdimecresdimartsdillunsMusculació
7.30-8.30 

8.30-9.30

9.30-10.30

11.30-12.30

12.30-13.30
13.30-14.30

+INFO

Activitats
Tot l’horari d’activitat és d’accés lliure per a socis d’esports

14.30-15.30

15.30-16.30

17.30-18.30

18.30 - 19.30

19.30 - 20.30
20.30 - 21.30

21.30-22.30

Inscripció

□ El Servei d’Esports es reserva el dret d’anul·lar 
i/o modificar les activitats que no tinguen prou 
demanda. 
□ Si el monitor o monitora ho considera 
necessari, caldrà aportar un certificat mèdic 
per a continuar en l’activitat.

Esforç
“L’excel·lència és el 
resultat gradual de lluitar 
sempre per ser el millor.”
Pat Riley

M.Loli

Jordi

Rober

Rober

Jordi

Rober

Rober Rober

Rober

Rober

M. Paz

M. Paz

Amador AmadorM.Loli

M.Loli

M.Loli

Gabriel M.Loli

Estiu Començament: 
1 de juny

Fi: 30 de 
juny

L’horari de juliol es 
publicarà l’última 
setmana de juny



Ioga

Ioga

Ioga Fit

Ioga

Ioga

Ioga

Txikung 
adaptat

Ioga

Pilates

Pilates

Pilates

Pilates
 Sport

Pilates

Pilates
Kizomba

Swing

Pilates

Pilates

Pilates

Esquena 
Sana

Balls 
Llatins

Balls 
Llatins

Balls 
Llatins 

Avançat

Balls 
Llatins

Balls
Llatins
English

Pilates

Pilates

TaitxíTaitxí

Esquena 
Sana

8.30-9.30

9.30-10.30

13.00-13.30

13.30-14.30

14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30

16.30-17.30

17.30-18.00
18.00-18.30

18.30-19.30

19.30-20.00
20.00-20.30
20.30-21.00
21.00-21.30
21.30-22.00

Ed. 5R Ed. 7C Ed. 5R Ed. 7C Ed. 5R Ed. 5R Ed. 7C Ed. 5R Ed. 7C

Ioga

Ioga Fit

Ioga Fit

Pilates

Pilates

Pilates

Txikung 
adaptat

Balls 
Llatins

+INFO

Activitats

Pilates 
Sport

divendresdijousdimecresdimartsdilluns

Les activitats de l’edifici 7C s’impartixen en la sala Aula Salut excepte Flamenc, Kizomba i Txikung adaptat que s’impartixen al tatami.

Aula Salut

□ El Servei d’Esports es reserva el dret d’anul·lar 
i/o modificar les activitats que no tinguen prou 
demanda. 
□ Si el monitor o monitora ho considera necessari, 
caldrà aportar un certificat mèdic per a continuar 
en l’activitat.

11.30-12.30

Laura

Carol

Nicole

Nicole

Nicole

Rocio

Sefa

Jorge

Richi

Carol

Laura

Rocio

Antonio

Sefa

Laura

Laura

Laura

Carol

Lidia

Nicole

Nicole

Nicole

Rocio

Sefa

Jorge

Jordi Laura

Rocio

Antonio

Sefa

Jordi

Laura

Laura

Sefa Jordi

Jordi

Jordi
Jose i 
Espe

Marat

SENIOR 
Balls 
Latins

22.00-22.30

Activitats amb inscripció. La resta d’activitats són d’accés lliure per als socis

Jordi

Estiu Començament: 
1 de juny

Fi: 30 de 
juny

L’horari de juliol es 
publicarà l’última 
setmana de juny



+INFO

Esports de raqueta

Tennis

Dilluns i dimecres / dimarts i dijous de 9.00 a 22.00 h. (Classes d’una hora)

Pàdel

Dilluns i dimecres / dimarts i dijous de 9.00 a 22.00 h. (Classes d’una hora)

Escoles

Inscripció estiu 23 de juny
A l’Oficina d’informació

Per a socis d’Esports, comunitat universitària i externs
□  Classes d’una hora, a triar dos hores a la setmana d’acord amb el teu nivell.
□  Per a la inscripció en les escoles de tennis i pàdel és necessari ser soci d’esports. 
□  Inscripció presencial en l’Oficina d’Informació, per ordre d’arribada.
□  L’assistència mèdica serà a càrrec de l’assegurança mèdica de cada usuari

Quotes d’estiu
Tennis (adults)

41Pàdel
Preus per curs

 32

Socis d’Esport

Data de realització del 3 al 27 de juliol



Competicions
+INFO

ALTA

Si ets soci d’Esports, tens inclosa la participació en competicions. Si no ho ets, pots tramitar l’alta en 
competicions i participar en les lligues UPV.

*Es considera assimilat el personal de les concessions i empreses 
adjudicatàries que fan la 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 institus de la UPV.
 
**Es considera personal extern amb conveni amb la UPV  aquells col·lectius 
que tenen signat un conveni en vigor amb la UPV, on s’incloga l’accés als 
serveis del Servei d’Esports.

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

Com accedir a les competicions?

Data d’inscripció

Quan m’inscric? Quan jugue?

Recorda: Pots inscriure’t 
a tants grups i esports 

com vulgues!

Inscriu-te:
A l’oficina d’informació 
de forma presencial o 

en la Intranet

Alumnat 15

PAS-PDI 20

30

Persones externes amb conveni amb la UPV** 40

Persones externes 60

equip

Recorda que si has abonat la taxa de competicions 
i vols canviar-te a soci d'esports, pots fer-ho en 
qualsevol moment abonant la diferència.

Els partits es juguen en l’horari en el qual t’has 
inscrit.

L’assistència mèdica serà 
a càrrec de l’assegurança
mèdica de cada usuari

Del 22 de maig
al 4 de juny



Competicions
+INFO

ALTA
equipRtats

Torneig d’Estiu

esul

Els tornejos d’estiu són en categoria mixta: poden participar xics, xiques o parelles mixtes

5

dilluns dimarts dimecres dijous divendres jugadors 
en acta

18.30-20.00 18.30-20.00
20.00-21.30 20.00-21.30

3 equips per grup

Dates de joc Del 12 al 16
de juny

Fase de lliga: Fase eliminatòria: Consulta
els calendaris de joc i
resultats en la intranet

Voleibol de platja 

516.00-17.00 19.00-20.00
17.00-18.00 20.00-21.00

Futbol tennis 3x3

Lloc: 
Pista de voleibol de platja

Es juga amb la pala de  pàdel de cada jugador.
Et prestem les pilotes de joc.

4 equips per grup
Lloc: 

Pistas de tennis 2 i 3

216.00-18.15
18.15-21.00

Pàdel
4 equips per grup

Lloc: 
Pistas de pàdel

16.00-18.15
18.15-21.00

515.00-16.00
16.00-17.00

Basquet 3x3
4 equips per grup

Lloc: 
Pavelló UPV

15.00-16.00
16.00-17.00

218.30-2030

Tennis platja 2x2
3 equips per grup

Lloc:  
Pista de voleibol de platja15.00-17.00 15.00-17.00

Del 19 al 30
de juny

Sistema de joc Fase de lliga: Jornada única.Lliga entre els equips del grup
Fase eliminatòria: Copa d’or 1º i 2º. Copa d’argent 3º i 4º

Novetat

Novetat

Novetat

dilluns dimarts dimecres dijous divendres jugadors 
en acta

dilluns dimarts dimecres dijous divendres jugadors 
en acta

dilluns dimarts dimecres dijous divendres jugadors 
en acta

dilluns dimarts dimecres dijous divendres jugadors 
en acta



Esdeveniments
+INFO

Al juliol t’informarem de tot el programa 2017 - 2018!

TROFEU INTERUNIVERSITARI PAS-PDI                         

LLIURAMENT DE TROFEUS LLIGUES UPV 2016-2017                            

Torneig específic para PAS i PDI entre la UV i la UPV en les 
modalitats de tennis, pàdel, futbol 7 i bàsquet.

De 17.00 a 21.00 h partits
A les 21.00 lliurament

Lloc: Campus de Tarongers de UVEG

Consulta más información AQUÍ 

Englobat en la Festa de Bienvenida esportiva,t’oferirem també:
• L’acte de reconeixement a l’Esportista d’Honor de la UPV.
• La XIII Volta a Peu UPV, inclosa en el Circuit de carreres UPV.

Acudeix a arreplegar els trofeus de les lligues i tornejos UPV de 
la temporada 2016-2017

                       Divendres, 16 de juny

Dates d’inscripció Del 29 de maig 
 al 6 de juny

En Intranet (competicions externes)

                             Dijous, 5 d’octubre

Obert a tota la comunitat universitària

Publicació selecció 9 de juny



Alt nivell UPV
+INFO

Si ets esportista d’Alt nivell o d’elit (BOE, DOCV, UPV) o Seleccions UPV:   
 T’ajudem a realitzar ajornaments d’exàmens i pràctiques.
 T’ajudem a canviar de grup.
 Et dotarem d’equipament esportiu UPV.
 Tens la possibilitat d’obtenir crèdits ECTS.
 Quota de soci d’Esports inclosa per a les persones beneficiàries de les ajudes.

□  Premis Fundación Trinidad Alfonso per a esportistes universitaris de la UPV
□  Premis Fundación Trinidad Alfonso per a esportistes egressats de les  
universitats  valencianes.

Programa Esport Estudi

Ajudes a  esportistes d’alt nivell

Premis

 Un total de 90.000€ per als millors esportistes UPV!

“En nom de tots 
els competidors, 
jo promet o que 
nosaltres participem en 
aquests jocs olímpics, 
respectant i complint 
les normes, amb 
el veritable esperit 
esportiu, per la glòria 
de l’esport i l’honor dels 
nostres equips.”

Jurament Olimpic

Respecte

Consulta el Programa de premis en:
http://www.upv.es/entidades/AD/info/693466normalc.html

Per als esportistes que més hagen destacat en els campionats universitaris i les 
competicions oficials.

3 ajudes de residència de 600 € al mes

5 ajudes d’excel·lència de 2.000 €

Termini de sol·licituds
fins al 

6 de setembre82 ajudes a esportistes universitaris d’elit de 750 €

Consulta el Programa d’ajudes en:
http://www.upv.es/entidades/AD/info/853858normalc.html



Formació
Programa EctSport

+INFO
Programa d’estiu
Dirigit a la comunitat universitària i al públic en general interessats en l’activitat física i l’esport.

A partir del 
22 de maig

Reanimació cardiopulmonar 
i ús del Desa

A. Indurain

A. Indurain +
Sala Trinquet

De 18 a 21 h

HORA

Posa a punt la teua 
bicicleta per a l’estiu 14 de juny

7 de juny

De 18 a 21 h

10 € 20 €

Preus

Sessions tècniques Gratüit

No convalidable per crèdits ECTS.

Sessions tècniques
DATES LLOC

*Alumnat de grau: 
Preferència d’inscripció durant els tres primers dies de matrícula.
Taxa d’inscripció no inclosa.

Alumnat de
Grau UPV*

Membres UPV i/o 
Soci d’esports Externs

En el Centre de Formació Permanent
En línia en www.upv.es/deportes


