
Programa de suport a espor.stes d’alt nivell 

ESCI-UPF ofereix als seus estudiants un programa de suport a espor:stes d’alt nivell que té com 
a principal objec:u ajudar l’espor:sta universitari a compa:bilitzar la seva ac:vitat espor:va i la 
seva ac:vitat acadèmica. 
A l’alumnat que s’acull a aquest programa, el tutor l’ajudarà a planificar i adequar el calendari 
acadèmic (pràc:ques, ac:vitats docents, exàmens) amb el calendari espor:u (entrenaments, 
concentracions, compe:cions), de manera que pugui obtenir el màxim rendiment d’ambdues 
ac:vitats. 

1. Complir algun dels requisits 

a) Ser, l’any actual o l’any anterior, espor:sta d’alt nivell, d’acord amb allò  establert en el Reial 

Decret 971/2007, de 13 de juliol. (Trimestralment es publica al BOE la llista d’espor:stes d’alt 
nivell.) 
b) Espor:stes que cer:fiquin, per mitjà de les diferents federacions espor:ves, haver estat 
convocats a qualsevol selecció nacional l’any actual (2018) o l’any anterior. Cal aportar un 
cer:ficat jus:fica:u emès per la Federació corresponent.  
c) Espor:stes pertanyents al pla ADO i ADOP.  
d) Espor:stes que hagin par:cipat als Campionats del Món Universitaris 2018 i/o a les 
Universiades d’Hivern o d’Es:u 2018. 
e) Espor:stes d’elevat nivell que siguin proposats per la Universitat pel fet de trobar-se entre els 
tres primers classificats en els Campionats d’Espanya Universitaris del curs acadèmic 2017-2018.  
f) Espor:stes d’alt nivell català que apareguin a les llistes de l’any actual, que aprova 
semestralment la Presidència del Consell Català de l’Esport i que es publiquen al DOGC.  
g) Espor:stes d’alt rendiment que compleixin els requisits de l’ar:cle 2.3, apartats d), e), f) i g) del 
Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre espor:stes d’alt nivell i alt rendiment. 

2. Conèixer les responsabilitats dels estudiants 

Els estudiants espor:stes d’alt nivell que pertanyen al programa tenen unes responsabilitats que 
han de complir. 
1. Par:cipar en el règim de tutories establert pel programa.  
2 . Informar el TUTOR per escrit durant la primera setmana del trimestre del següent:  
  • Calendaris de compe:cions, entrenaments.  
  • Assignatures i professors del trimestre.  
3. Comunicar a Ges:ó Acadèmica si es produeix algun canvi de dades personals, com també 
qualsevol qües:ó relacionada amb el programa (p. ex.: abandonament d’estudis...).  
4. Respondre els qües:onaris d’avaluació i a qualsevol altre requeriment del programa.  
5. Informar Ges:ó Acadèmica dels èxits espor:us i, en la mesura que sigui possible, enviar alguna 
fotografia de la compe:ció per tal de fer-ne difusió en els canals de comunicació d’ESCI-UPF 
(web d’esports, facebook d’esports, etc.).  
En cas d’incompliment d’aquestes normes, es pot perdre el suport del tutor.  
  

http://www.csd.gob.es/csd/competicion/01deporteAltaCompeticion/03DepAltCompet/02DepAlNiv/Real-Decreto_971-2007/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.csd.gob.es/csd/competicion/01deporteAltaCompeticion/03DepAltCompet/02DepAlNiv/Real-Decreto_971-2007/%22%20%5Ct%20%22_blank


3. Conèixer les funcions dels tutors 

Funcions dels tutors i les tutores amb alumnes del Programa de suport a espor:stes d’alt nivell: 
 Assessorar l’estudiant de manera periòdica i regular mitjançant tutories personalitzades.  
 Estar disponible per resoldre els dubtes o per als aclariments que l’estudiant necessi: sobre la 
seva ac:vitat acadèmica, tant presencialment com virtualment.  
 Fer de nexe en la flexibilització del calendari acadèmic i espor:u de l’estudiant, pel que fa a 
pràc:ques, exàmens, canvis de grup i de seminaris, tutories amb professors i, si escau, elaborar 
informes.  
 Fer un seguiment acadèmic de l’estudiant.  
 Informar el professorat amb docència de la condició d’espor:sta d’alt nivell de l’estudiant que 
tutoritza.  
 Informar de la norma:va de permanència de la Universitat.  

4. Inscriure’s en el termini establert 

Si compleixes els requisits i vols sol·licitar la teva inscripció per al curs acadèmic 2018-19, hauràs 
de sol·licitar-ho mitjançant una instància i enviar-la amb els documents no més tard del 
02/10/18. 
Les sol·licituds s’han de rebre dins del termini establert. 


