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Servei 
d'Esports

CONTACTE

Totes les teues gestions
en un clic!

www.epsa.upv.es/vdep
i per la teua Intranet

Edifici Georgina Blanes
Planta 0 (Hall) i Planta 1 (Oficines)
C/ Alarcón, 1

96 652 84 48, ext. 28448
deportes@epsa.upv.es

HORARI D´ATENCIÓ
De dilluns a divendres de 9:00 a 21:00 h.



Tarifes de Soci d´esports Anual Semestral Estiu Competicions1

Alumne o alumna 30 20 10 5
PAS, PDI i personal d´investigació mixt del  CSIC 50 30 20 10
Familiars de 1er grau majors de 18 anys de PAS i PDI; personal 
assimilat2 75 45 25 15

Alumni UPV 150 90 30 30
Persones externes amb conveni en la UPV3 250 150 60 40
Persones externes 400 250 80 60

Avantatgess per a socis d´esports
 · Reserva d'instal·lacions esportives. Gratuïta sempre que tots els jugadors siguen socis.
 · Preferència en la reserva amb 24 hores d'antelació respecte a la resta d'usuaris.
 · Accés sense quota als programes En Forma i Aula Salut, Competicions i Escoles Esportives

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.

QUOTA ANUAL

Si ets de la comunitat universitària 
fes-te soci en la teua Intranet, 

si no, acudeix a les
oficines del Servei d'Esports

De l´1 de setembre del 2017 al 31 de juliol del 2018
QUOTA SEMESTRAL
1r semestre: De l´1 de setembre del 2017 al 31 de gener del 2018
2n semestre: De l´1 de febrer al 31 de juliol de 2018
QUOTA D´ESTIU
De l´1 de juny al 31 de juliol de 2018

Soci d´esports

1Tarifa de competicions: tarifa anual vàlida solament per a participar en competicions.
2Es considera personal assimilat, el personal de les concessions i empreses adjudicatàries 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. 
3Aquells col·lectius que tinguen signat un conveni en vigor amb la UPV que incloga el servei d'esports.



Instal·lacions
PAVELLÓ POLIESPORTIU Horaris d´apertura
Futbol-sala, handbol, voleibol i bàsquet   

De dilluns a divendres
de 9:00 a 21:00PISTES DE PÀDEL  

SALA TENNIS DE TAULA
SALA DE MUSCULACIÓ De dilluns a dijous 

9:00 a 14:00
16:00 a 21:30

Divendres 
10:00 a 14:00
17:00 a 21:30

SALA D´ACTIVITATS*
SALA DE SPINNING*
TATAMI*
*Consulta els horaris



Instal·lacions

Instal·lació Socis amb convidats Comunitat universitària Externs 
matí vesprada matí vesprada matí vesprada

Futbol sala - Handbol (60’) 10 15 30 40 40 50
Bàsquet - Voleibol (60’) 5 10 20 30 30 40
Pàdel (60’) 3 5 6 10 12 20
Tennis de taula (60’) 1 1 2 2 3 3

L´horari de matí és fins a les 15:00 h
El Servei d'Esports es reserva el dret a tancar temporalment aquelles instal·lacions que necessiten manteniment.

Reserva per a socis Reserva presencial
Reserva preferent en els 8 dies naturals anteriors a l´ús de la pista. De dilluns a divendres

de 9:00 a 21:00 hReserva per a la comunitat universitària
Reserva en els 7 dies naturals anteriors a l´ús de la pista. Reserva web
Reserva per a externs 24 hores

Reserves a partir de les 9:00 h 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 en la teua Intranet o des del teu telèfon intel·ligent.
 · Pots anul·lar fins a 24 h abans de l'hora de joc.
 · En el cas d'una reserva pagada sol·licita un canvi de data o 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.
 · Els socis tenen reserva gratuïta sempre que juguen amb altres socis, si al final vas a jugar amb convidats pots
 canviar l'estat de la reserva des de la teua Intranet o en la instal·lació abans de jugar.
 · No es permet l'ús d'instal·lacions per a finalitats professionals.
Pagament inmediat
 ·  Pots pagar amb targeta immediatament abans de l'ús de la instal·lació.

DESCARREGA'T L´APP!

Descarrega ĺ App i reserva les 
instal·lacions des del teu mòbil



Activitats
En Forma i Aula Salut

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
10:00 - 11:00 Ioga

Sala Activitats

11:00 - 12:00 Crossfit
Pavelló

Crossfit
Pavelló

11:00 - 12:30

12:30 - 13.30 Spinning
Sala Spinning

Zumba
Sala Activitats

15:30 - 16:30 Pilates
Sala Activitats

Pilates
Sala Activitats

16:00 - 17:00 Crossfit
Pavelló

Crossfit
Pavelló

18:00 - 19:00 Graons i GAC
Sala Activitats

Ioga
Sala Activitats

19:30 - 20:30 Spinning
Sala Spinning

Spinning
Sala Spinning

20:00 - 21:00 Zumba
Sala Activitats

SALA DE MUSCULACIÓ
ACCÉS LLIURE |De dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 h i de 16:00 a 21:30 h

              Divendres de 10:00 a 14:00 h i de 17:00 a 21:30 h

Des del
4 de juny al 27 de juliol

Juny
Del 4 al 29



Programa d'Alt nivell UPV

Premis

Ajudes a esportistes d'alt nivel UPV

Si ets esportista d'alt nivell o d'elit (BOE, DOCV, UPV) o pertanys a les Seleccions 
UPV, t'ajudem a compaginar les obligacions acadèmiques amb la carrera esportiva, 
mitjançant l'ajornament d'exàmens i pràctiques, canvis d'horaris, etc.

A més, PREMIS I AJUDES ECONÒMIQUES,

· Premis Fundació Trinidad Alfonso per a esportistes 
universitaris de la UPV
· Premis Fundació Trinidad Alfonso per a esportistes egressats 
de les  universitats  valencianes.

Per als esportistes que més hagen destacat en els campionats universitaris i en les com-
peticions oficials.

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

Alt nivell 
UPV

No és necessari ser soci d'esports
Logotipo

Pròxima convocatòria: juny 2018

2 premis de 600 € per a esportistes universitaris UPV
2 premis de 1.200 € per a esportistes egressats 

Consulta el programa,  
les ajudes i premis ací

Pròxima convocatòria: juny 2018



Esdeveniments
Curses Populars
10K CIUTAT D´ALCOI
50% de descompte en la inscripció per a la comunitat universitària. diumenge 10 de juny


