CRÈDITS ECTS LLIGUES UNIVERSITÀRIES:
“Itinerari competició intrauniversitària”
SEGON SEMESTRE 2021/2022

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS


Els estudiants de Grau de la Universitat de Barcelona, participants en les
LLIGUES UNIVERSITÀRIES, poden obtenir crèdits ECTS en la modalitat de
“competició intrauniversitària”.



No és necessari ser abonat d'Esports UB per poder obtenir crèdits per aquesta
modalitat.



Per tal de poder obtenir els crèdits, l’estudiant ha d’estar inscrit a la Lliga
Universitària del curs 2021/2022 (https://lliguesuniversitaries.cat/) i ha d’haver
satisfet a Esports UB la tarifa d’inscripció a aquesta modalitat d’obtenció de crèdits
ECTS en el mateix període.



Els crèdits per “competició intrauniversitària” només es poden obtenir durant el
curs acadèmic i el període en el qual s’ha participat en la Lliga
Universitària.



Per aquesta activitat es pot obtenir un màxim d’1,5 crèdits ECTS per curs.

CALENDARI
Calendari de l’activitat

Curs 2021/22

Inscripció i pagament

21/03/2022 a 27/05/2022

Realització de la part teòrica

01/04/2022 a 31/05/2022

Publicació dels llistats *

23/06/2022

Revisió de les valoracions

Consultar el llistat de valoracions

Tramesa dels certificats

11/07/2022

* Els llistats amb les valoracions es podran consultar a la pàgina web d’Esports UB:
www.ub.edu/esports/credits/

TARIFA I FORMA DE PAGAMENT
Preu de la inscripció per l’obtenció de crèdits

36,18 €

No es retornarà l’import de la inscripció, excepte en casos degudament justificats. Si
l’alumne ha estat sancionat no es retornarà l’import de la inscripció.

Aquesta tarifa és per l’obtenció de crèdits ECTS. Prèviament s’ha d’haver abonat la
d’inscripció per la participació a la competició a l’Àrea de Competicions d'Esports UB.
 Per a formalitzar la inscripció cal entrar a http://www.ub.edu/esports/ i clicar a
CONNECTA’T, per accedir a la SECRETARIA VIRTUAL, que ens donarà 3
opcions:
a) Activeu l’accés a la secretaria virtual (Esports UB ja té les vostres dades, i el
que voleu és accedir a la secretaria virtual).
En complimentar les dades que l’aplicatiu us demana, rebreu un e-mail amb el link
per validar el vostre accés a la secretaria virtual.
A partir d’aquest moment ja podeu entrar a la secretaria virtual per tal de contractar
el servei:
Cliqueu “CONTRACTAR SERVEIS INDIVIDUALS” de la part esquerra de “SERVEIS”.
Obriu el desplegable de “SELECCIÓN DE MÁS SERVICIOS” i agafeu dins de
“CRÈDITS” la vostra opció
Cliqueu el símbol + de color verd de l’opció desitjada.
Cliqueu VALIDAR
Cliqueu PAGAR i ja estareu a la pàgina del BBVA on haureu de posar les dades de la
vostra targeta bancària i deixareu el pagament efectuat.
Cal que us imprimiu el comprovant per tal de tenir la garantia que heu formalitzat la
inscripció.
b) Doneu-vos d’alta a la base de dades (Esports UB no té les vostres dades, i el
que voleu és donar-vos d’alta a la nostra base de dades).
En complimentar les dades que l’aplicatiu us demana, rebreu un e-mail amb el link
per validar el vostre accés a la secretaria virtual.
L’aplicatiu us demanarà les dades personals.
A partir d’aquest moment ja podeu entrar a la secretaria virtual per tal de contractar
el servei tal i com s’ha explicat abans.
c) Heu oblidat la contrasenya d’accés (teniu l’accés interactiu des d’internet, però
heu oblidat la vostra contrasenya).
L’aplicatiu us demanarà el vostre DNI i us avisarà que rebreu un e-mail recordantvos la vostra contrasenya.
Forma de pagament: Tarja bancària

ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT
L’activitat s’estructura en dos blocs:
BLOC PRÀCTIC (1 crèdit )
Per tal d’obtenir els crèdits, és obligatori participar, com a mínim, en el 80%
dels partits de l’equip. El seguiment de la participació el portarà a terme l’Àrea
de Competicions d'Esports UB mitjançant les actes dels partits.
BLOC TEÒRIC – CAMPUS VIRTUAL UB ( 0,5 crèdits )
Per ser avaluat en aquesta modalitat cal superar la part teòrica de l’assignatura
“Pràctica esportiva i salut curs 2021-22”, itinerari lligues universitàries.
A tal efecte caldrà accedir a https://campusvirtual.ub.edu/ i seguir les
instruccions per resoldre el qüestionari. La superació d’aquest qüestionari és
obligatòria per obtenir crèdits per aquesta modalitat (mínim el 50% de les
respostes correctes).
 NO ES PERMETRÀ CONTESTAR EL QÜESTIONARI AMB POSTERIORITAT
AL PERÍODE FIXAT PER A LA REALITZACIÓ DEL MATEIX.
 NO REALITZAR EL QÜESTIONARI EN EL PERÍODE FIXAT SUPOSARÀ LA

NO OBTENCIÓ DELS CRÈDITS.

AVALUACIÓ
 Per a l’obtenció dels crèdits és obligatori ser apte en els dos blocs en què
s’estructura l’activitat: bloc pràctic i bloc teòric.
 Les sancions per no presentació de l’equip o per comportament
antiesportiu o incorrecte en el marc de la competició comporten la
impossibilitat d’obtenir els crèdits.
 Les lesions, baixes per malaltia i altres eventualitats no eximeixen de
l’obligació d’assolir la participació requerida per a l’obtenció dels crèdits.
 Els alumnes que obtinguin la valoració d’apte rebran un certificat emès per Esports
UB amb el qual podran realitzar els tràmits adients per a la incorporació dels crèdits
al seu expedient a la Secretaria del centre en el que cursen estudis.

REVISIÓ DE QUALIFICACIONS
Un cop publicat el llistat de valoracions, l’alumne podrà presentar les al·legacions que
estimi oportunes (dins el termini establert al mateix llistat) trametent un correu
electrònic a esports@ub.edu i exposant el seu cas. Passat aquest termini, no
s’admetran revisions de qualificacions.
OBTENCIÓ AVANÇADA DELS CERTIFICATS
Els alumnes que necessitin el certificat pel procediment avançat (per acabament de
l’ensenyament o altres eventualitats), hauran de sol·licitar-ho per escrit adjuntant bé
l’expedient acadèmic per acreditar la finalització dels estudis, bé la documentació
adient per a l’eventualitat al·legada.
Els certificats s’emetran en el termini de 10 dies des de la presentació de la sol·licitud.
LÍMITS DE CRÈDITS


El nombre màxim de crèdits ECTS que es poden obtenir amb aquesta modalitat és
d’1,5 per curs.



El nombre màxim de crèdits ECTS esportius que es poden obtenir és de 6 per
ensenyament.

Esports UB
Av. Diagonal, 695-701
08028 Barcelona
Tel. 934 039 343
esports@ub.edu
www.ub.edu/esports

