
  
  

CRÈDITS ECTS COMPETICIONS:  
“Itinerari competició / representació interuniversitària”  

SEGON SEMESTRE 2021/2022  
  
  
CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS  
  
 Poden obtenir crèdits ECTS en la modalitat de “competició / representació 

interuniversitària els estudiants de Grau de la Universitat de Barcelona:   
-que participin en representació de la UB als Campionats Universitaris de 
Catalunya, d’Espanya i/o d’Europa.  
-que participin en activitats físiques relacionades amb el lleure i la cultura 
dins l’àmbit estrictament universitari i organitzades i controlades per la 
pròpia universitat i/o entitats que en formin part, amb el vistiplau previ del 
Vicerectorat d’Estudiants.  
-que estiguin adherits al programa Tutoresport i compleixin les condicions 
establertes en aquest document.  

 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’haver satisfet a Esports UB la tarifa 
d’inscripció a aquesta modalitat d’obtenció de crèdits ECTS en el termini especificat a 
tal efecte al calendari (a més d’haver-se inscrit, en el seu cas, a la competició 
interuniversitària en base a la qual vol obtenir els crèdits). En el cas de les activitats 
físiques de representació no competitives, ha d’estar inscrit i donat d’alta en l’entitat 
en qüestió dins els terminis que s’estableixin.  

 Per aquesta activitat es poden obtenir entre 0,5 i 3 crèdits ECTS per curs i fins a 
un màxim de 6 per ensenyament.  
  
  

CALENDARI  
  
  
Calendari de l’activitat  De febrer a maig segons el calendari de l’activitat  

Inscripció i pagament  01/02/2022 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.  
• Aquesta tarifa és per l’obtenció de crèdits ECTS. Prèviament s’ha d’haver abonat la 

inscripció individual, si n’hi hagués, 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) 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 sobre la foto d’ “INSCRIPCIÓ ALTRES SERVEIS” de la part esquerra. 
Escolliu la opció “ECTS COMP INTERUNIVERSITARIA- 2on SEMESTRE 21/22” 
Cliqueu a “INSCRIURE’M” 
Passareu a la passarel·la de pagament.  

 
b) Nou usuari (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) Has oblidat la teva clau d’accés (teniu l’accés interactiu des d’internet, però 
heu oblidat la vostra contrasenya).  

L’aplicatiu us demanarà el vostre e-mail i us avisarà que rebreu correu amb a la vostra 
bústia amb un enllaç per poder establir una nova clau d'accés. 
  

Forma de pagament: Tarja bancària  
  
  

  
  
 
 



  
  

ESTRUCTURA I AVALUACIÓ  
  
PARTICIPACIÓ EN REPRESENTACIÓ DE LA UB - ENTRE 0,5 i 3 CRÈDITS ECTS EN FUNCIÓ 
DELS RESULTATS (per curs).  
  
A. ESPORTS D’EQUIP   
  
ESTRUCTURA:  
 Participació en 1 fase (Campionats de Catalunya): entre 1 i 2 ECTS  
 Participació en 2 fases (Campionats d’Espanya i/o Europa): entre 1 i 3 ECTS  
  
B. ESPORTS INDIVIDUALS   
  
ESTRUCTURA:  
 Participació en 1 fase (Campionats de Catalunya): entre 0’5 i 1 ECTS  
 Participació en 2 fases (Campionats d’Espanya i/o Europa): entre 1 i 3 ECTS  

  
C. UNIRUN  
  
ESTRUCTURA:  
 Participació en la cursa: 0’5 ECTS  
 Participació en la cursa i entrenaments: entre 1 i 3 ECTS  
  
D. ACTIVITATS FÍSIQUES DE REPRESENTACIÓ UNIVERSITÀRIA   
  
ESTRUCTURA:  
Participació en 1 temporada/curs : entre 1 i 2 ECTS  
  
E. PROGRAMA TUTORESPORT   
  
ESTRUCTURA:  
Participació en 1 temporada/curs : 1,5 ECTS  

  
  

AVALUACIÓ  
  
Per tal d’obtenir crèdits per la participació en competicions de períodes 
anteriors a l’actual, a més de fer la inscripció, cal sol·licitar-ho per correu 
electrònic a esports@ub.edu, indicant les competicions en base a les quals es 
volen obtenir aquests crèdits (només per competicions esportives).  
  
Requisits per als esports d’equip:  
 Absència de sancions.  
 Informe favorable del seleccionador.  
 El número de crèdits que es poden obtenir varien en funció dels resultats obtinguts.  
 Els crèdits obtinguts en els diferents campionats d’un mateix curs no són acumulatius.  
 Els esports que es juguin en format concentració es regiran per les normes establertes 

pels Esports Individuals.  



  
  

    
  
Requisits per als esports individuals:  
 Participació en el 100% de les competicions convocades per a l’obtenció dels crèdits.  
 Absència de sancions.  
 Informe favorable del Tècnic Responsable.  
 Aportació currículum esportista.  
 Cal haver participat en Campionats d’Europa, Espanya, Catalunya o en Campionats de 

la UB.  
  
Requisits per Unirun:  
 Inscripció, participació i finalització de la cursa Unirun.  
 Registre als entrenaments Adidas Runners i inscripció als esdeveniments setmanals.  
 Informe favorable dels tècnics responsables. o Unirun + 18 entrenaments:  3 ECTS o 

Unirun + 12 entrenaments:  2 ECTS o Unirun + 6 entrenaments:  1 ECTS  
  o Unirun:      0’5 ECTS  
  
Requisits per les activitats físiques de representació:  
 Participació mínima del 80% de les activitats convocades per a l’obtenció dels crèdits.  
 Informe nominatiu favorable de l’entitat responsable.  

  
Requisits Programa Tutoresport:  
 Esportistes adherits al Programa Tutoresport a partir del curs 2020-21.  
 Impossibilitat de participar en campionats universitaris del seu esport en representació 

de la UB per manca de celebració o convocatòria.  
 Informe favorable de l’Àrea de Competicions.  
  

 No es podran obtenir els crèdits ECTS si han tingut lloc conductes 
antiesportives i/o incorrectes en el marc de la competició en la qual s’opti 
als crèdits.  
  

 Les lesions, baixes per malaltia i altres eventualitats no eximeixen de 
l’obligació de realitzar el nombre mínim de pràctiques obligatòries per a 
l’obtenció dels crèdits.  

  

  

Els alumnes que obtinguin la valoració d’Apte en l’activitat escollida, obtindran 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 què 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, 
sempre i quan es disposi de la valoració corresponent emesa per l’Àrea de 
Competicions en funció de la finalització de cada competició/campionat en concret.  

  
LÍMITS DE CRÈDITS  

• El nombre màxim de crèdits ECTS que es poden obtenir amb aquesta modalitat és de 
3 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. 934 039 344 esports@ub.edu  

  www.ub.edu/esports  
    

  
  


