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• Gestionar l’ús de les instal·lacions esportives C1

• Gestionar programes d’ajuda a esportistes universitaris C2

• Organitzar esdeveniments esportius C3

• Participar en competicions interuniversitàries d’àmbit 
 autonòmic, nacional i internacional C4-C5

• Oferir activitats físiques dirigides per monitors C6

• Programar cursos de formació esportiva C7-C8

• Difondre la programació esportiva de la UA C9-C10



• 

C1 Complir amb el calendari d’obertura de les instal·lacions  I1
C2 Realitzar com a mínim una convocatòria d’ajuda anual I2
C3 Organitzar, com a mínim, 5 esdeveniments esportius per curs 

acadèmic I3
C4 Participar, com a mínim, en el 90 % dels esports que es 

 convoquen en la Lliga Autonòmica Universitària I4
C5 Participar, com a mínim, en el 80 % dels esports que el CSD 

convoque en els campionats d’Espanya universitaris I5
C6 Mantenir durant el curs acadèmic un mínim de 20 activitats 

físiques dirigides I6
C7 Realitzar com a mínim una convocatòria de cursos de  formació 

esportiva per curs acadèmic I7
C8 Oferir i realitzar, com a mínim, 10 cursos de formació amb 

crèdits ECTS I8
C9 Publicar i activar l’activitat esportiva en la web del Servei 

d’Esports i en les xarxes socials al setembre I9
C10 Publicar fullets informatius de la programació esportiva al 

 setembre i desembre I9
C11 Respondre a les queixes i suggeriments en el termini de 2 

dies I10

C12 Obtenir un valor de 4 sobre 7 en l’Enquesta de satisfacció amb 
el servei I11

C13 Respondre a les sol·licituds en el termini de 5 dies I12

*Nota: A efectes del còmput del terminis establIts als nostres compromisos, tots els terminis explicats en 
s’entenen com a dieshàbils, si no especifiquem altra cosa. 

http://sd.ua.es/va/documentos/instal-lacions/horaris/horaris-instal-lacions.pdf


I1 Percentatge de dies d’obertura
I2 Nombre de convocatòries
I3 Nombre d’esdeveniments realitzats
I4 Percentatge de participació
I5 Percentatge de participació en els esports convocats
I6 Nombre d’activitats físiques dirigides
I7 Nombre de convocatòries
I8 Nombre de cursos impartits
I9 Compliment del termini establit
I10 Percentatge de queixes i suggeriments respostos en el  termini 

establit
I11 Índex de satisfacció amb el servei
I12 Percentatge de sol·licituds respostes en el termini establit

Tens dret a...
• Accedir preferentment a estudis universitaris oficials en el cas 

de ser esportista d’elit o d’alt nivell.
• En cas de pertànyer al Programa de Suport a l’Esportista 

 Universitari:
• Obtenir crèdits de lliure elecció curricular.
• Compatibilitzar l’activitat acadèmica i esportiva.
• Obtenir una tutorització personalitzada.

• Obtenir la targeta esportiva a preus reduïts.

• 
• 
Pots col·laborar en el nostre procés de millora:

• A través de les teues propostes per escrit o via e-mail
• A través de la participació en enquestes 



Servei d’Esports
Pavelló Poliesportiu

Campus Sant Vicent del Raspeig
Apt. Correus 99
E-03080 Alacant

Teléfon  965903739
Fax  965909302

http://web.ua.es/va/esports.html
ofi.esport@ua.es

  
DeporteenlaUA

Horari d’atenció al públic:

De dilluns a divendres, de 8 h a 23 hores
Dissabte 9.00 a 20.00 hores 

Diumenge de 9.00 a 14.00 hores

http://www.ua.es
http://sd.ua.es/va/instal-lacions/instal-lacions-esportives.html
http://web.ua.es/va/esports.html

