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Programa d’Ajudes a Esportistes d’Alt nivell UPC 
 
 
 
Amb l’objectiu de facilitar la compatibilitat de l’activitat esportiva i els estudis 
acadèmics dels esportistes universitaris d’alt nivell i per aconseguir la total 
integració d’aquests esportistes en el sistema educatiu universitari, la UPC es 
vol adherir al Programa d’Ajudes a Esportistes Universitaris d’Alt Nivell impulsat 
pel Consejo Superior de Deportes (CSD). 
 
Aquest programa es ve realitzant als països europeus del nostre entorn, 
mitjançant l’adopció de mesures que facilitin la integració de l’esportista d’alt 
nivell en l’àmbit universitari.  A nivell estatal són una trentena d’ Universitats 
que hi prenen part i en gaudeixen, doncs per la Universitat no suposa una 
despesa addicional. El nombre d’esportistes de la UPC que podrien gaudir 
d’aquest Programa s’estima en uns 15 - 20 alumnes esportistes d’alt nivell . 
  
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la seva 
Addicional Dissetena contempla que el Govern, a proposta del Consejo de 
Coordinación Universitaria, dictarà les disposicions necessàries per articular 
fórmules per fer compatibles els estudis dels esportistes d’alt nivell amb les 
seves activitats esportives.  
 
Recentment, a la LOM de la LOU, el Títol XIV del “deporte universitario” ,  
article 90 diu que la pràctica esportiva en l’àmbit universitari es considera un 
complement essencial en la formació dels estudiants( ....)  i que les universitats 
establiran les mesures que considerin necessàries per afavorir la pràctica 
esportiva dels estudiants i proporcionaran instruments, en el seu cas, par la 
compatibilitat efectiva d’aquesta pràctica amb la formació acadèmica. 
 
A Catalunya, el Decret 337/2002, de 3 de desembre, sobre l’alt rendiment 
esportiu menciona, entre d’altres, a l’article 21 que l’esportista d’alt nivell “podrà 
gaudir d’un servei d’atenció acadèmica que inclou tots els aspectes relacionats 
amb els estudis, incloses tasques de tutoria (…) ” i entre els seus més 
essencials objectius, l’article 2 ens parla “d’impulsar la formació integral dels 
esportistes”. 
 
L’objectiu del programa es garantir als estudiants esportistes que hi prenguin 
part, el recolzament de la Universitat Politècnica de Catalunya, a través d’un 
tutor de la seva àrea d’estudi i pel període de temps d’un curs acadèmic 
renovable. 
 
La Universitat Politècnica de Catalunya desenvoluparà les mesures 
necessàries per afavorir la pràctica esportiva de l’estudiantat esportista i 
proporcionarà instruments acadèmics per la compatibilitat efectiva d’aquesta 
pràctica amb el procés d’avaluació. 
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L’estructura del projecte es vertebra través dels següents protagonistes: 
 

- Vicerectorat de docència i estudiantat  
- Responsable de Centre: Director/a, Degà/degana 
- El Servei d’Activitats Socials de la UPC 
- Tutor/a per a cada esportista estudiant 
- Estudiants esportistes. 

Podran  formar part del programa: 
 
 

a) esportistes d’alt nivell, de conformitat amb l’establert en el RD 1467/1997 
de 19 de setembre, sobre esportistes d’alt nivell. 

b) Esportistes que figurin en les llistes que publica semestralment la 
Presidència del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya. 

c) Esportistes que formin part  del pla ADO (Asociación de Deportistas 
Olímpicos) 

d) Esportistes d’elevat nivell, que siguin proposats per la Universitat per 
trobar-se entre els tres primers classificats ens els Campionats 
d’Espanya Universitaris del curs acadèmic anterior. 

 
 
 
Es necessari per poder formar part del programa estatal l’ acord explícit i 
textual del Consell de Govern UPC amb la seva aprovació anual. 
 
Així mateix, en l’àmbit català es signarà un Conveni de Col·laboració entre la 
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i la UPC per dur  
a terme el programa de suport acadèmic i tutories a esportistes catalans d’alt 
nivell. 
 




