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Presentació

La Universitat de Girona ve desenvolupant satisfactòriament un programa de suport
acadèmic adreçat als i les Esportistes d’Alt Nivell (EAN) que cursen estudis
universitaris a la nostra universitat. Aquest programa rep el nom “Tutoresport-UdG”.
D’aquesta manera, la Universitat respon a les necessitats d’un col·lectiu que ha de fer
compatible el desenvolupament dels seus estudis amb el calendari d’entrenaments i
competicions oficials.
Moltes de les fites més importants de la vida esportiva es concentren en els anys que
passem per la universitat i, sempre que sigui possible, tenim la responsabilitat de
facilitar-ne la compatibilitat assegurant-ne l’accés i adaptant-ne el ritme acadèmic. Tot i
que el calendari anual de concentracions i de competicions acostuma a coincidir amb
èpoques d’exàmens de juny i juliol, si un/a esportista d’alt nivell rep el suport
necessari, sovint té un molt bon rendiment acadèmic. Tenim i hem tingut exemples
d’EAN a les nostres escoles i facultats amb un rendiment acadèmic brillant, fins i tot,
molt per sobre de la mitjana. D’altres han superat la seva etapa universitària distribuintse la càrrega d’assignatures en funció de l’exigència de la seva carrera esportiva i han
acabat ambdues etapes de forma paral·lela amb bons resultats. Alguns no han sabut
fer-ho compatible i han aparcat els estudis temporalment o de manera definitiva,
hipotecant el seu futur professional. La gran majoria dels/de les esportistes d’alt nivell
que es retiren no poden viure del que han recollit competint i, sovint, tenen serioses
dificultats per incorporar-se al món del treball. En la mesura que facilitem adaptacions
aconseguirem que l’abandonament a secundària o en els estudis superiors es redueixi
de forma progressiva.
El programa Tutoresport-UdG consisteix en fer que l’esportista d’alt nivell o alt
rendiment, matriculat a la UdG, pugui gaudir del suport acadèmic d’un/a professor/a
tutor/a que l’ajudarà a resoldre problemes derivats de fer compatible la vida acadèmica
i la participació en competicions, concentracions o entrenaments oficials. El/la tutor/a
orientarà i recolzarà l’estudiant i gestionarà, si és necessari, la modificació de les dates
d’activitats d’avaluació que siguin d’obligat compliment per a la superació de les
assignatures a les que estigui matriculat l’estudiant.
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Introducció i marc legal

La Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport, en l’article 3 disposa que l’Administració
de l’Estat coordinarà en la forma que reglamentàriament es determini les activitats
esportives universitàries d’àmbit estatal i la seva promoció, per assegurar la seva
projecció internacional, tenint en compte les competències de les comunitats
autònomes i de les mateixes universitats.
L’article 6, apartat 1, estableix que l’esport d’alt nivell es considera d’interès d’Estat,
perquè es representa Espanya en les competicions esportives oficials de caràcter
internacional. I en l’apartat 2 es diu que “l’Administració de l’Estat, en col·laboració
amb les comunitats autònomes, procurarà els mitjans necessaris per a la preparació
tècnica i el suport científic i mèdic dels esportistes d’alt nivell, així com la seva
incorporació al sistema educatiu i la plena inserció social i professional”.
Aquesta llei destina el títol Vl a l’esport d’alt nivell i els articles 52 i 53 a preveure els
criteris que s’hauran de tenir en compte per determinar aquell/a esportista que tingui la
consideració d’alt nivell i detallar algunes de les mesures que es puguin adoptar per

facilitar-los la preparació tècnica i la incorporació al sistema educatiu i la plena
incorporació social i professional.
En la mateixa línia, la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en la
disposició addicional dissetena disposa que el govern, a proposta del Consejo de
Coordinación Universitaria, dictarà les disposicions necessàries per articular fórmules
per compatibilitzar els estudis d’esportistes d’alt nivell amb les seves activitats
esportives.
En el marc del Reial Decret 1467/1997, de 19 de setembre, sobre esportistes d'alt
nivell, que regula, entre altres, les mesures en relació amb el seguiment dels estudis
d'aquests esportistes, es despleguen (article 11) les condicions d'accés a la universitat
i es planteja l'oportunitat d'establir convenis amb el Consejo Superior de Deportes amb
la finalitat de regular també les permanències i qualsevol altra mesura orientada a fer
compatible el fet d'estudiar −i acabar− una carrera universitària amb el ritme
d'entrenaments i competicions d'aquest col·lectiu.
El Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de
l’Estudiant Universitari, en l’article 62, apartat 4, estableix que les universitats
facilitaran l’accés a la universitat, els sistemes d’orientació i seguiment i la
compatibilitat dels estudis amb la pràctica esportiva als estudiants reconeguts com a
esportistes d’alt nivell pel Consejo Superior de Deportes o com a esportistes de nivell
qualificat o similar per les Comunitats Autònomes.
Així, l'element bàsic per aconseguir l'objectiu esmentat anteriorment és l'organització
d'unes tutories acadèmiques que donin suport docent als/les esportistes que, per raó
de calendari d'entrenament i/o competicions oficials, no puguin mantenir el ritme
normal de permanències, i intercedir amb el professorat en la negociació de canvis de
dates d’exàmens i/o altres activitats d’avaluació i/o períodes de pràctiques.
El Pla Estratègic d'Esport Universitari de Catalunya (PEEUC), 2020-2030 (Resolució
PRE/491/2015, de 9 de març, DOGC Núm. 6834 de 19.3.2015) també fa referència a
la necessitat de fomentar que totes les universitats desenvolupin mesures de suport
als esportistes d'alt nivell per tal que aquest estudiantat pugui compatibilitzar l'activitat
esportiva amb l'acadèmica, facilitant-los així la seva formació i integració en el sistema
educatiu universitari. Així mateix aquest pla es refereix a la necessitat d'accions de
sensibilització del professorat universitari que té assignades tutories d'esportistes d'alt
nivell.
La possibilitat d'afrontar un programa d'aquestes característiques a la Universitat de
Girona hauria de suposar a curt termini una projecció positiva de la nostra universitat,
pel fet de donar resposta a unes necessitats existents que obliguen aquest col·lectiu a
haver de seguir els seus estudis universitaris en altres universitats o a deixar de banda
la possibilitat de dur a terme ambdues activitats simultàniament en el període més
convenient per fer-les.
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Descripció del programa

El programa garanteix a l’estudiantat que hi participa el recolzament de la UdG a
través d’un tutor/a de la seva àrea d’estudi, per un període de temps d’un curs
acadèmic, renovable sempre que el tutor/a en certifiqui l’aprofitament i l’esportista
reuneixi les condicions de participació. En el cas de dobles titulacions, s’analitzarà de
forma individual, si cal posar un tutor o dos.

Tindran implicació en el programa:
- Estudiantat esportista
- Tutor/a
- Responsable de centre
- Director/a del projecte
- Servei d’Esports
- Professorat que imparteixi les assignatures a les quals està matriculat
l’estudiant
3.1.

Drets i deures de l’estudiantat esportista:
[1] Seguir el règim de tutories establert pel programa i, en conseqüència, pel
tutor/a.
[2] Participar en les convocatòries de seguiment que faci el Servei d’Esports amb
l’objectiu de millorar el programa.
[3] Lliurar, a l’inici del curs, la planificació esportiva (entrenaments,
concentracions, competicions, etc.) al tutor/a i al professorat afectat. En el
cas que hi hagi alguna modificació d’aquesta planificació, caldrà que
l’estudiant avisi al tutor/a i al professorat afectat de forma immediata.
[4] Notificar les marques esportives al tutor/a i al Servei d’Esports.
[5] Notificar al tutor/a l'expedient acadèmic a final del primer quadrimestre i a
final de curs.
[6] Notificar al Servei d’Esports qualsevol qüestió relacionada amb el programa i
d’interès per a ell mateix.
[7] Notificar al tutor/a i al Servei d’Esports la baixa voluntària del programa o dels
estudis que cursa en aquell moment i exposar-ne les causes.
[8] Representar la UdG en els campionats oficials de: Catalunya Universitaris,
Espanya Universitaris i d’altres que es convoquin.
[9] Rebre el lot de benvinguda al programa Tutoresport-UdG.

3.2.

Drets i dures del/la tutor/a:
[1] Una vegada se li assigni un estudiant, haurà de posar-s’hi en contacte en un
termini màxim de 15 dies després de rebre la notificació de la tutorització per
part de la direcció del programa. En cas de no poder contactar-hi o de no
rebre resposta per part de l’estudiant, haurà d’avisar a la direcció del
programa.
[2] Orientar l’estudiant a l’hora de matricular-se i escollir els diversos itineraris.
Abans que l’estudiant es matriculi, cal fer una valoració de la càrrega docent i
contrastar-la amb la càrrega esportiva.
[3] Ésser interlocutor/a entre l’estudiant i el professorat implicat en els estudis
d’aquest, a l’hora de demanar possibles modificacions en dates d’activitats
d’avaluació d’obligat compliment per a la superació de les assignatures.

[4] Assessorar a l’estudiant en relació a la càrrega docent compatible amb la
pràctica esportiva. En cas que sigui necessari, ser interlocutor/a entre
l’estudiant i el professorat implicat per facilitar el seguiment de les
assignatures on, per raó d’entrenament o competicions oficials, l’estudiant no
hagi pogut fer-ne el seguiment previst a la disseny de l’assignatura.
[5] Mantenir un règim de tutories personalitzades per valorar l’evolució
acadèmica de l’estudiant (mínim de tres per curs acadèmic).
[6] Realitzar un informe de cada esportista tutoritzat i remetre’l, a final de curs,
en format digital, a la direcció del Servei d’Esports. En l’informe cal reflectir
les actuacions realitzades, la situació acadèmica, una valoració general del
seguiment de l’estudiant, la continuïtat dins del programa el proper curs i la
possible adjudicació d’un ECTS (en cas de complir els requisits que
s’estipulen a l’apartat 6 d’aquesta normativa). El model d’informe figura a
l’annex d’aquesta normativa.
[7] Determinar el grau d’interès i participació de l’estudiant en el programa per
proposar una eventual retirada del programa.
[8] Assistir a les reunions convocades per la direcció del programa.

3.3.

Responsable del programa en el centre docent:

Serà responsable del programa en els centres docents el/la degà/ana o director/a de
centre corresponent, que proposarà a la direcció del projecte el/la millor tutor/a
possible en cada cas.
3.4.

Direcció del projecte (vicerector/a):

Dirigirà el projecte el/la vicerector/a responsable de l’àrea d’estudiants. Seran les
seves funcions:
[1] Convocar les reunions
[2] Designar els tutors i tutores de cada estudiant a proposta del respectiu/iva
degà/ana o director/a de centre.
[3] Notificar als/les tutors/es i estudiants la designació tutor/a-estudiant
[4] Incorporar la condició d’EAN a les llistes de classe de les assignatures on
els/les esportistes estan matriculats
[5] Notificar al professorat que imparteix les assignatures on hi ha l’estudiant
esportista matriculat el nom i cognoms del/la tutor/a assignat i adjuntar-hi el
present programa.
[6] Informar al professorat que els estudiants que requereixin alguna modificació
en dates i hores d’activitats acadèmiques per motius esportius, han de
sol·licitar-ho amb el/la tutor/a.

3.5

Drets i deures del Servei d’Esports:
[1] Assistir a les reunions convocades per la direcció del programa i aixecar-ne
acta.
[2] Controlar el correcte desenvolupament del programa.
[3] Mantenir contactes amb el tutor/a i l’esportista.
[4] Fer valoracions en finalitzar el projecte i plantejar propostes de millora del
programa.

[5] Informar, en la reunió de valoració del programa, del funcionament del
programa.
[6] Fer el seguiment esportiu de les incidències de l’esportista estudiant.
[7] Mantenir actualitzat el calendari de competicions oficials universitàries al web
del servei d’esports (www.esportsudg.edu)
[8] Expedir un certificat que acrediti la participació a les competicions oficials
universitàries a aquells estudiants que ho sol·licitin.

3.6.
Professorat que imparteix les assignatures a les quals està matriculat
l’estudiant:
[1] Facilitar la compaginació de l’activitat esportiva amb l’activitat acadèmica per
tal que l’estudiant pugui fer el seguiment i superació de l’assignatura.
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Accés al programa

4.1. Esportistes d’alt nivell
[1] Estudiants-esportistes d'ALT NIVELL reconeguts per les administracions
públiques als LLISTATS OFICIALS
• Alt nivell català (Decret 337/2002)
• Alt Rendiment Català (Decret 337/2002)
• Alto rendimiento (RD 971/2007)
• ADO / ADOP Alto Nivel BOE (RD 971/2007)
4.2. Esportistes d’alta dedicació
[1] Estudiants-esportistes que formen part de Seleccions Esportives
• Selecció catalana (federada i/o universitària)
• Selecció estatal (federada i/o universitària)
[2] Estudiants-esportistes d'ALT NIVELL UNIVERSITARI
• Medallistes EUC / CEU / CCU curs anterior
• Selecció universitària curs vigent
[3] Estudiants-esportistes d'entitats amb conveni i que compleixen els
requeriments llistats
• Proposats per la pròpia universitat (conveni o normativa pròpia)
• Conveni ECU-TUTORESPORT amb UFEC i/o altres entitats
4.3. Estudiants-esportistes participants en Campionats d’Europa i del Mon
Per accedir al programa Tutoresport-UdG caldrà que l’estudiantat ho sol·liciti
expressament a la Universitat –Servei d’Esports−, que resoldrà l’acceptació o
denegació de la sol·licitud.
Per accedir al programa l’estudiantat, en primer lloc, haurà de signar una carta de
compromís conforme accepta la normativa del programa, i tot seguit, si ho considera
necessari, demanarà una entrevista amb l’objectiu de concretar l’elecció i el volum de
crèdits de què s’ha de matricular.
Un cop acceptada la sol·licitud, correspondrà a la direcció del programa proposarà el
tutor/a de cada estudiant a proposta del degà/ana o director/a de centre. Serà tutor/a
de forma indefinida pels anys que l’estudiant continuï en el programa o fins que la

direcció del programa el cesi en la seva condició per pròpia iniciativa o a petició de
l’estudiant tutoritzat.
El tutor/a serà, preferentment, de la mateixa àrea de coneixement de l’estudiant.
Sempre que el calendari acadèmic ho permeti, l’estudiantat que participi en el
programa tindrà dret a canvi de dates tant d’exàmens i d’altres activitats d’avaluació
com de pràctiques sempre que coincideixin amb competicions oficials o
concentracions de preparació oficials.
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Règim de permanència

Pel que fa al nombre d’assignatures matriculades i aprovades s’aplicarà la normativa
vigent de permanència dels estudiants a la UdG.
Pel que fa a l’aprofitament del programa el tutor/a farà l’informe de continuïtat del
programa valorant, si escau, qualsevol excepció. Així mateix, cada tutor/a emplenarà
les fitxes d’incidències de cada estudiant. Amb aquestes informacions s’elaborarà la
memòria general del programa.
L’estudiantat inscrit en el programa haurà d’informar al tutor/a i al Servei d’Esports dels
resultats esportius aconseguits en les diferents competicions.
L’abandonament o cessament de l’estudiantat del programa serà notificat pel mateix
tutor/a a la direcció del programa.
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Reconeixement d’1 crèdit ECTS

L’estudiantat inscrit en el programa podrà sol·licitar el reconeixement d’1 crèdit ECTS
d’acord amb la normativa de reconeixement i transferència de crèdits en estudis de
grau, (aprovada en el Consell de Govern núm. 5/09 de 28 de maig de 2009), dins les
Activitats Esportives enteses com a Programes de promoció de la pràctica esportiva.
Per a poder sol·licitar aquest reconeixement caldrà:
1. Aprovar el 80% dels crèdits matriculats.
2. Tenir uns bons resultats esportius (en funció dels objectius marcats en la seva
temporada).
3. Tenir en compte la dedicació que tenen als entrenaments, concentracions i
competicions.
4. Acompliment de l’apartat 3, secció Estudiantat esportista, d’aquest programa.
5. Col·laborar en la representació de la UdG, en qualsevol dels àmbits possibles,
esportiu, cultural, difusió, etc.
El/la tutor/a serà qui, després de revisar els resultats esportius i acadèmics i avaluar la
seva dedicació i actitud proposarà, si s’escau, la seva aprovació a la Comissió de
Tutors del programa de final de curs. En el cas que l’estudiant no superi el 80% dels
crèdits matriculats, el/la tutor/a pot proposar el reconeixement del crèdit ECTS sempre
i quan justifiqui els motius pels quals no s’ha assolit el percentatge de crèdits aprovats.
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Durada del programa

La durada del programa s’estableix per 1 curs acadèmic, renovable sempre que
l’estudiant compleixi les normes de permanència i els requisits establerts.
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Règim disciplinari

Qualsevol pràctica fraudulenta en relació a l’objectiu d’aquest programa que el/la
tutor/a, responsable del centre, servei d’esports o professorat que imparteixi les
assignatures a les que està matriculat l’estudiant detecti, haurà de ser comunicada a la
direcció del projecte. La direcció del projecte convocarà a la Comissió Disciplinària,
amb caràcter urgent, per determinar l’abast de la pràctica fraudulenta i la corresponent
sanció, si escau.
Comissió Disciplinària estarà formada per:
- Direcció del projecte (o persona en qui delegui)
- Tutor/a de l’esportista d’alt nivell
- Degà/ana o director/a del centre (o persona en qui delegui)
- Cap del servei d’esports (o persona en qui delegui)
- Cap de l’assessoria jurídica de la Universitat de Girona (o persona en qui delegui)
Segons la naturalesa de la falta, la Comissió Disciplinària podrà demanar
assessorament expert en la matèria.
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Calendari previst

Avaluació i diagnòstic de les necessitats
Primeres tutories
Preparació d’exàmens
Tutoria per possibles noves accions
Seguiment del segon quadrimestre
Preparació d’exàmens
Avaluació final
Presentació de l’informe
Valoració global de l’estudiant en relació a:

octubre
octubre
desembre
març
abril
maig
juliol
juliol

. Principals intervencions realitzades com a tutor/a.
. Situació acadèmica de l’estudiant.
. Situació esportiva de l’estudiant.
. Altres.
Cal esmentar totes les incidències al llarg del curs i els motius que les generen.
Disposició addicional.
La tasca dels/les tutors/es del programa serà tinguda en compte en el pla de dedicació
de la Universitat de Girona.

Carta de compromís per accedir al programa Tutoresport-UdG 2021/22
....................................................................., amb número de DNI ……………, cursant
de ....................., curs ..... a la facultat de ........................, número de
telèfon................., correu electrònic.................................................., accepto els
següents acords que s’han establert en el programa gestionat pel Servei d’Esports per
gaudir d’un ajut acadèmic i esportiu a esportistes d’alt nivell que estudien a la
Universitat de Girona.
Règim de permanència:
- Complir la normativa vigent de permanència en els estudis universitaris aprovada
pels òrgans competents.
Aprofitament del programa:
- Seguir el règim de tutories establert pel programa i, en conseqüència, pel tutor/a.
- Participar en les convocatòries de seguiment que faci el Servei d’Esports amb
l’objectiu de millorar el programa.
- Notificar les marques esportives i lliurar el calendari esportiu al tutor/a i al Servei
d’Esports.
- Notificar el Servei d’Esports qualsevol qüestió relacionada amb el programa i
d’interès per a ell mateix.
- Notificar al Servei d’Esports la baixa voluntària del programa o dels estudis que es
cursen en aquell moment i exposar les causes.
- Representar la UdG en els Campionats d’Espanya i Catalunya Universitaris i en els
actes que per promoure el meu esport organitzi el Servei d’Esports.

I, perquè així consti, signo aquest document.
Vist i plau

Girona, ..................... de 20....

Servei d’Esports
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Model d’informe

Tutoresport-UdG, curs 2021/2022

INFORME DE SEGUIMENT DEL PROGRAMA
NOM DEL/DE LA TUTOR/A: Feu clic aquí per escriure text.
NOM DE L’ESTUDIANT:

Feu clic aquí per escriure text.

Activitats realitzades (especificar nombre de tutories/contactes realitzats, gestions realitzades
(per exemple canvis d’exàmens, pràctiques, etc.):

Feu clic aquí per escriure text.

Valoració del grau de seguiment acadèmic i esportiu del programa (especificar el
grau de seguiment del curs i el grau de rendiment acadèmic en relació a la càrrega esportiva i
resultats esportius):
Feu clic aquí per escriure text.

Altres (especificar qualsevol incidència i/o observació a tenir en compte):
Feu clic aquí per escriure text.

Crèdit ECTS:
Després de revisar els resultats esportius i acadèmics i avaluar la seva dedicació i
actitud proposo concedir el reconeixement d’1 crèdit ECTS
☐ sí

☐no

Continuïtat curs:
☐ sí

☐no

Data del informe: Feu clic aquí per escriure text.

Signatura del/de la tutor/a:

S’ha de fer un informe cap a finals de juny o setembre, coincidint amb l’acabament del curs acadèmic i
traslladar-lo a la direcció del Servei d’Esports (esports@udg.edu) en format digital (document de Word
adjunt a un correu electrònic) i presentar l’original signat a la reunió de tutors corresponent.
Caldrà adjuntar còpia de l’expedient acadèmic amb els crèdits superats i els no superats.

