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GRAELLA D’ACTIVITATS DIRIGIDES (de l’1 al 30 de juliol)

Segueix-nos a les xarxes!!

https://www.upc.edu/esports

POLIESPORTIU CAMPUS NORD

ASSESORAMENT FITNES
Dilluns i dimecres de 12:00h a 14:00h

Divendres de 12:00h a 15:00h


Dilluns i dijous de 17:30h a 20:00h

Dimarts de 18:00h a 20:00h

Dimecres de 16:00h a 18:00h

Divendres de 15:00h a 19:00h


MATÍ

TARDA

Consulta’ns els teus dubtes:
info.esports@upc.edu

https://www.upc.edu/esports
https://www.upc.edu/esports
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GRAELLA D’ACTIVITATS VIRTUALS (de l’1 al 30 de juliol)

Segueix-nos a les xarxes!!

https://www.upc.edu/esports

POLIESPORTIU CAMPUS NORD

Consulta’ns els teus dubtes:
info.esports@upc.edu
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 Accés 
 ▪ Obrirem el Poliesportiu UPC del campus nord de l’1 al 30 de juliol. Les instal·lacions del Gimnàs campus sud i del 

Gimnàs del campus Terrassa romandran tancades. 
 ▪ Els abonats d'ambdues instal·lacions tindran accés al Poliesportiu UPC. 
 ▪ L’horari serà de dilluns a divendres de 8:15h a 20:00h. Dissabtes tancat. 
 ▪ Haurem de seguir les senyalitzacions que trobarem per la instal·lació i que marcaran el circuit que haurem de seguir 

per moure’ns.  
 ▪ Hem de portar mascareta per a entrar, i sempre que sigui necessari, excepte per fer l’activitat física. 
   ▪ Per a la pràctica esportiva, utilitza un calçat que NO hagis portat pel carrer. 

Activitats dirigides 
 ▪ Redisseny del planning d’activitats oferint sessions de menys durada i duplicant l’oferta de classes que permeti la 

màxima seguretat entre persones. 
 ▪ Control de l’aforament amb reserva prèvia. És indispensable la reserva per a accedir a l’oferta i poder garantir 

l’aforament màxim (properament us detallarem com ho heu de fer).  
 ▪ Trobareu dispensadors de gel hidroalcohòlic per tota la instal·lació així com paper per què pugueu netejar tots els 

aparells que utilitzeu. 
 ▪ No es compartirà material.  
 ▪ Cal portar una tovallola de 120 x 60 cm per cobrir les estores. 
 ▪ Recomanem portar la vostra ampolla amb aigua, doncs la font no estarà operativa

NOVES MESURES D’HIGIENE I SEGURETAT

https://www.upc.edu/esports
https://www.upc.edu/esports

