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REGLAMENT DE PRÀCTIQUES D’ESTUDIANTS EN ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 

 

OBJETIU 
 

El present reglament té per objectiu regular la realització de pràctiques 
extracurriculars o voluntàries per part dels estudiants del Grau en Fisioteràpia de 
la Universitat de València en esdeveniments esportius i culturals organitzats per 
institucions i empreses espanyoles. 

 
Els esportistes solen patir abans, durant o després del curs de l´esdeveniment 
dolències musculoesquelétiques que deuen ser abordades per professionals 
sanitaris oficials i regulats, i també, quan es considere convenient, per estudiants 
universitaris tutelats per ells. 

 
PROCEDIMIENT 

 
Aplicació: 
El present reglament serà d’aplicació tant a institucions com a empreses que 
sol·liciten la participació d’estudiants de la Facultat de Fisioteràpia de la UV,en 
esdeveniments esportius organitzats per elles, als que assistiràn amb el fi de 
col·laborar. 

 
Documentació necessària: 
L'empresa: 

1. Es deurà notificar per correo electrònic (fac.fisioterapia@uv.es) la 
sol·licitud (ANNEX 1), així i tot, l’acceptació del present reglament (ANNEX 
2). 

 
Els estudiants: 

 
1. Deuran presentar la Declaració de Consentiment Informat i Conformitat, 

signat. (ANNEX 3) 
 

Temps de comunicació: 
 

La documentació deurà ser presentada per l’empresa o institució, amb una antelació 
mínima d’un mes. La Facultat resoldrà la sol·licitud, com mínim, dos setmanes abans 
de l’esdeveniment esportiu. 
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INSTITUCIONS I EMPRESES 
 

Queda prohibit l’ús de paraules que puguen confondre al participant, com massatge, 
quiromassatge, etc. S’especificarà, de forma exclusiva, que l’esdeveniment esportiu 
dispondrà de “Servei de Fisioteràpia” i que comptarà amb estudiants de Fisioteràpia 
de la Universitat de València tutoritzats per un fisioterapeuta col·legiat. 

 
L’organització deurà proporcionar el material necessari per la correcta atenció 
dels participants per part dels estudiants de fisioteràpia, així com de lliteres 
necessàries, en funció del nombre d’estudiants que participen. Com mínim deuran 
tindre 1 llitera per cada 3 estudiants. 

 
L’assistència d’estudiants a esdeveniment esportiu, es permetrà sempre que 
aquests no tinguen finalitat lucrativa. En cas d’esdeveniments amb finalitat lucrativa 
l’entitat deurà gestionar amb La Fundació Universitat/Empresa ADEIT la realització 
de pràctiques remunerades. 

 
L’assistència a aquets esdeveniments per part dels estudiants serà voluntària, no 
pogués, de cap manera, obligar l’ entitat a permaneixer en el Servei deFisioteràpia 
a un estudiant més temps del sol·licitat i acordat en la sol·licitud presentada. 

 
Encara més, els estudiants que accepten participar en l’activitat es comprometen a 
permaneixer en el Servei de Fisioteràpia el temps acordat, no podent-se absentar 
excepte causa justificada (per la qual cosa deurà presentar la justificació pertinent 
al tutor de la Universitat). 

 
Quan l’activitat es realitze a més de 15 km de distància de la Facultat de Fisioteràpia 
de la Universitat de València el desplaçament dels estudiants i dels tutors (si fora el 
cas) anirà a càrrec de la institució/empresa. 

 
TUTORS. 

 
Els tutors seran necessàriament fisioterapeutes, poden ser o no, professors de la 
Facultat de Fisioteràpia de la UV. 

 
En els esdeveniments que no puguen assistir tutors/professors de la Facultat de 
Fisioteràpia de la UV, l’organització de l’ e s d e v e n i m e n t es compromet a què 
en tot moment es trobe en el Servei de Fisioteràpia un fisioterapèuta col·legiat. 

 
Els tutors han de supervisar la tasca dels estudiants durant la seva participació en el 
Servei de Fisioteràpia. 
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EL COORDINADOR/A DE ASSISTÈNCIA A ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 
 

La persona de contacte entre la institució i la Facultat de Fisioteràpia és el 
Coordinador/a d’assistència a esdeveniments esportius de la Facultad (designada 
per la Junta de Centre). 

 
Té com a funció encarregar-se de la correcta gestió entre les dues parts. 

 
Supervisarà que la documentació presentada per la institució que sol·licita la 
participació dels estudiants, estiga degudament emplenada i signada per totes les 
parts 
Tanmateix, comprovarà que la institució dispose del material necessari per dur a 
terme la pràctica en el Servei de Fisioteràpia, els dies en què tinga lloc 
l'esdeveniment esportiu. 

 

ESTUDIANTS 
 

Els estudiants que accepten participar en el Servei de Fisioteràpia de uns 
esdeveniments esportius se comprometen a: 

 
 Respectar bàsicament la normativa inclosa en el codi deontològic de la 

professió. 
 L'estudiant ha d'assistir i presentar-se a l'esdeveniment amb 

puntualitat, a l'hora establerta en els horaris publicats a l'efecte. 
 L'estudiant és responsable de l'ús acurat de l'equip que aquesta utilitzant, 

havent de col·laborar en la recollida i neteja de tots els materials 
utilitzats. 

 L'estudiant assistirà amb roba esportiva i haurà de dur la identificació de 
pràctiques de la Facultat de Fisioteràpia. A més de no utilitzar collarets, 
anells, arracades llargues ni polseres, que pot interferir en el 
desenvolupament de les seves actuacions fisioterapèutiques i en cas 
necessari es retirés el rellotge 

 Mantenir informat a l'esportista de l'actuació a realitzar, emprant un 
llenguatge clar i adequat a la capacitat de comprensió de la mateixa i 
informar veraçment a l'esportista / pacient dins el límit de les seves 
atribucions. 

 L'estudiant actuarà sempre segons les directrius de tutor, devent consultar 
i informar de totes incidències que poguessin ocórrer al llarg de la seva 
estada al Servei. 

 Signar el consentiment informat (ANNEX 3). 

 
Els estudiants estaran coberts davant de qualsevol accident per l'assegurança escolar. 
Així mateix, queden coberts per una assegurança de responsabilitat civil i per una 
assegurança d'accidents a través de l'acord signat amb ADEIT. (ANNEX 4) 
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SOL·LICITUD D’ASSISTÊNCIA D’ESTUDIANTS EN 
PRÀCTIQUES 

 

Nom o raó social de l’entidad o empresa: 

 
 

NIF Empresa: 

 
 

Telèfon de contacte: 

 

Nom i cognom del solicitant: 

Nom i DNI del tutor responsable: 

Motiu / esdeveniment esportiu: 

LLoc del event: 

Hores de l’esdeveniment: 

Nombre de participants esperats: 

Emplaçament del servei de fisioteràpia: 

Nombre d'estudiants sol·licitat: 

S'ha sol·licitat col·laboració a un altra 

universitat / s: 

En cas afirmatiu, ¿ quin / s? 
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DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD 
 

Jo, S. /Snya , amb DNI  , 

Manifieste: 

Que conec el reglament de pràctiques d'estudiants en esdeveniments esportius de 

la Facultat de Fisioteràpia de la Universitat de València, i que em compromet a 

complir cada un dels apartats en ell exposats, especialment pel que fa a: 

- La corrècta atenció dels estudiants i tutors (si fora el cas). 
- Que el Servei de Fisioteràpia deurà estar clarament identificat. 
- Que suministra el material necessàri per la realització de l’actividad. 
- El nombre de lliteres serà 1 per cada 3 estudiants. 
- Que en cap cas es podrà obligar els estudiants (i tutors si és el cas) a 

romandre més temps de l'notificat a la sol·licitud. 
- Que en caso de que la actividad se realice a una distancia mayor de 15 Km 

de la Facultat de Fisioteràpia de la Universitat de València, la organización 
del evento se compromete a facilitar el desplazamiento a los estudiantes 
y/o tutores. 

- Que en ningún caso se me van a facilitar datos personales de los estudiantes 
que asistan al evento, y que los mismos serán gestionados por el profesor 
coordinador de eventos deportivos de la Facultat de Fisioteràpia de la 
Universitat de València. 

- Que si no puede asistir ningún profesor como tutor, el Servicio de 
Fisioterapia contará con, al menos, un fisioterapeuta colegiado. 

 

Que la organización del evento deportivo 
no tiene finalidad lucrativa, y que en caso de que si la tuviese los estudiantes 
realizarán prácticas remuneradas. 

 
Valencia, a   / /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fdo:  
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DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y CONFORMIDAD 
 

Yo, S. /Dna  , de años y con DNI 
Nº , matriculado/a en el Grado en Fisioterapia. 

 
Manifiesto: 
Que he sido informado/a, de forma comprensible, acerca de objetivos y 
actuaciones a realizar en la asistencia al evento  

 

Que he tenido oportunidad de aclarar cuantas dudas tenía sobre dichas 
actuaciones, y que he puesto en conocimiento del profesor responsable de la 
práctica, mi voluntad de participar libremente en la metodología que se va a 
aplicar para el desarrollo de la misma (*). 

 
Que presto mi consentimiento para que se utilicen, si son necesarios, los datos con 
fines estrictamente científicos. 

 
Que he sido también informado/a de que mis datos personales serán protegidos de 
acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica Reguladora (**) de esta materia, y no 
serán usados sin mi consentimiento previo. 

 
Que me comprometo a: 
 Respetar la normativa incluida en el código deontológico del ICOFCV. 
  Asistir y presentarme al evento con puntualidad, a la hora establecida en los 

horarios publicados al efecto. 
 Responsabilizarme del uso cuidadoso del equipo que esté utilizando, debiendo 

colaborar en la recogida y limpieza de todos los materiales utilizados. 
  Asistir con ropa deportiva y llevar la identificación de prácticas de la Facultat 

de Fisioteràpia. Además de no utilizar collares, anillos, pendientes largos ni 
pulseras, que pueden interferir con el desarrollo de sus actuaciones 
fisioterápicas y en caso necesario se retirará el reloj. 

  Mantener informado al deportista de la actuación a realizar, empleando un 
lenguaje claro y adecuado a la capacidad de comprensión del mismo e 
informar verazmente al deportista/paciente dentro del límite de sus 
atribuciones. 

 Actuar siempre según las directrices del tutor, debiéndole consultar e informar 
de todas las incidencias que pudieran ocurrir a lo largo de su estancia en el 
Servicio. 

Valencia, a / /  
 
 

 

Fdo:  
 

(*) De conformidad con el artıculo 10 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, basica reguladora de los 
derechos y obligaciones en materia de informacion 
(**) De conformidad con el artıculo 5 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos 
de Caracter Personal y Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre 2008. 
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