
Matriculació als cursos 

 1. Procediment 

        a) Es imprescindible ser soci del Servei d’Esports. Aquesta opció la podeu realitzar a ’hora      de 
        la matricula acadèmica i/o a l’oficina del Servei d’Esports 

        b) Documentació a presentar: Fotocòpia de la matrícula acadèmica i DNI. 

 2. Formalització 

         a) La matrícula queda formalitzada en el moment de fer el pagament. En cas de no fer efectiu 
         el pagament en el termini de 5 dies hàbils successius a la data de la inscripció, la matrícula 
         queda automàticament anul·lada. 

         b) Data límit de pagament: l’últim dia del termini d’inscripció. 

         c) Els pagaments formalitzats fora dels terminis anteriors no tindran dret a retorn. 

3. Anul·lació de matrícula 

         Els diners de la matrícula no es retornen en cap cas, excepte si el curs se suspèn per 
         falta d’inscrits o per causes atribuïbles al Servei d’Esports. 

Desenvolupament de les classes 

1. Calendari lectiu 

      Els dies de classe de cada curs es determinen per a cada període acadèmic en 
      funció del calendari acadèmic de la UdL i de les necessitats del Servei d’Esports. 

2. Suspensió de classes 

         Qualsevol sessió que es perdi per motius aliens a l’alumne es recuperarà un altre dia, 
         preferentment en el mateix horari del curs. En cas de vaga o en altres casos en què la 
         Universitat decideixi suspendre les classes per causa major, i sempre       amb el vistiplau del 
         Servei d’Esports, no es recuperaran les classes. 

3. Assistència 

         És obligatòria l’assistència a totes les classes. 

Avaluació 

1. Assistència: 100%  de les sessions.

2. Actitud: Participació i comportament.

3. Avaluació teòric-pràctic:

         Memòria de l'activitat o/i  treball dels continguts del curs o/i examen teòric-pràctic .



Certificat d’aprofitament, crèdits de lliure elecció i ECTS

         Per obtenir el certificat d’aprofitament, que dóna dret a CLLE o ECTS, cal haver superat l’avaluació. 

CONVALIDACIÓ D’ACTIVITATS I COMPETICIONS ESPORTIVES PER CLLE I ECTS

ACTIVITATS/COMPETICIONS CLLE Crèdits ECTS

Activitats de Promoció 
• Aeròbic
• Balls de Saló
• Ciclo Indoor
• Ioga
• Pilates
• Swing 
• Taekwondo, Aikido, Jiujitsu

 

2 CLLE 
PER CADA
ACTIVITAT

1 ECTS PER CADA 
ACTIVITAT

Activitats d'Escoles Esportives 
• Bàsquet
• Natació
• Pàdel
• Tenis
• Voleibol

Activitats de Lleure 
• BTT
• Descens de Barrancs
• Escalada
• Esquí Alpí
• Piragüisme
• Surf de Neu

Lliga Interna UdL 
• Bàsquet
• Futbol Sala
• Futbol-7

Competició Interna Universitària 
• Handbol Platja

1 CLLE
1 ECTS PER CADA 

DOS O TRES 
COMPETICIONS:

(EN FUNCIÓ DE LA 
DEDICACIÓ DE 
CADA ALUMNE)

Torneig Intern Universitari: 
• Bàdminton
• Pàdel
• Tenis
• Volei Platja

0,5 CLLE

Campionats de Catalunya Universitaris d’Esports individuals 1 CLLE

Campionats de Catalunya Universitaris d’Esports d’Equip 3 CLLE 1 ECTS PER CADA 
COMPETICIÓCampionats d’Espanya universitaris d’Esports individuals i d’Equip 2 CLLE


