
Reconeixement TAFAD / TSEAS 
Curs 2022-2023 

 
Aquest reconeixement el pot sol·licitar tot l’estudiantat del grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la 
Universitat de València que tinga el títol de “Tècnic Superior en Animació i Activitats Físiques i Esportives (TAFAD)” 
o “Tècnic Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva (TSEAS)” 

La Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (FCAFE) de la Universitat de València (UV) va prendre el 
següent acord: 

 
“Reconeixer un màxim de 31,5 crèdits del grau, de la forma que es detalla a continuació, a tots/es els 

estudiants/es amb el títol de TAFAD (Tècnic Superior en Animació i Activitats Físiques i Esportives)” 
 o TSEAS (Tècnic Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva”. 

 
Cod Assignatura ECTS Observacions 

         33206 Anatomía i cinesiologia del movimento humà 9,00 

BLOQUE I: Màxim 13,5 ECTS. 

33207 Fisiologia humana i de l’exercici 9,00 
33218 Recreació físico-esportiva 6,00 
33219 Prevenció i primers auxilis de lesiones AF 6,00 
33220 Metodologia de l’ensenyament de l’AFE 6,00 
33225 Exjercici físic per a poblacions amb nec. esp. 6,00 
33242 El joc educatiu i la iniciació esportiva 6,00 
33204 Desenvolupament, control i aprenentatge motor 6,00 
33228 Habilitat motriu 6,00 
33205 Psicologia social de l’AFE 6,00 
33243 Sociologia 6,00 
33217 Biomecànica de l’AF 6,00 
33241 Educació del moviment 6,00 
33223 Entrenament esportiu: la tècnica i la tàctica 6,00 
33227 Gestió i organització d’entitats i esdev. esport. 6,00 
33236 Esports adaptats i paralímpics 4,50 
33238 Activitats en el medi natural 4,50 
33239 La gestió de recursos en l’esport 4,50 

         33208 Atletisme 6,00 

BLOQUE II: Màxim 6 ECTS. 33209 Gimnàstica 6,00 
33210 Natació 6,00 
33214 Judo 6,00 

          33211 Futbol 6,00 
BLOQUE III: Màxim 6 ECTS. 33212 Bàsquet 6,00 

33213 Handbol 6,00 
          33244 Pràctiques externes 18,00    BLOQUE IV: Màxim 18 ECTS. 

 
Es podrà reconèixer un màxim de 13,5 crèdits de les assignatures del bloc I; un màxim de 6 crèdits de les 
assignatures del bloc II; un màxim de 6 crèdits de les assignatures del bloc III i els 18 crèdits del bloc IV. 
 

La nota de les assignatures reconegudes serà la mitjana de l’expedient dels estudis del TAFAD / TSEAS 
 
 
 
 



 
 
 

Procediment de sol·licitud de reconeixement de TAFAD / TSEAS 

Curs 2022-2023 
 

Termini de presentació: Fins el 30 de setembre de 2022 
 
Forma i lloc de presentació: La sol·licitud será electrónica (www.uv.es/eregistre).  
 
Documentació digitalitzada a adjuntar: 

1. Document de reconeixement TAFAD/TSEAS, amb totes les dades emplenades, i amb indicació clara de les 
assignatures a reconèixer. 

2. Títol o dipòsit del títol de TAFAD / TSEAS 
3. Certificat oficial de notes del títol de TAFAD / TSEAS amb indicació de la nota mitjana. Si el certificat no té 

“signatura electrónica” o “csv (codi segur de verificació)”, cal aportar una declaració jurada manifestant 
que és original. 

4. Estudiants que vullguen modificar la matrícula (ampliació), tenen que adjuntar sol·licitud de modificació 
de matrícula (ampliació) amb indicació de les assignatures de les quals volen ampliar la matricula. 

 
Aquest reconeixement està supeditat al pagament de la corresponent taxa del 25% del preu del crèdit (taxa 
establerta per la Generalitat Valenciana) 
 
Presentada la sol·licitud, i validada la documentació, des de la secretaria es generarà el rebut corresponent a la 
taxa de reconeixement, i es comunicarà a l’alumnat per al seu pagament amb targeta bancària. El pagament es 
farà des de la seu de la UV, httpS://seu.uv.es, en “el meu lloc personal”/”els meus tràmits” 
 

Sense el rebut pagat no es tramitarà cap sol·licitud de reconeixement. 
 

Pagat el rebut, l’alumnat ho comunicarà, des del correu electrònic de la UV (@alumni.uv.es), a la secretaria del 
centre (secretariafcafe@uv.es). 
 
Comprovat el pagament, s’incorporaran els crèdits reconeguts a l’expedient de l’alumnat 
 

ATENCIÓ: Si amb motiu del reconeixement, la matrícula no arriba a 60 crèdits, pot ser 
que l’alumne no tinga dret a totes les clases i quanties de les beques del ministeri. Cal 

informar-se bé al respecte 
 
 

Procediment del tràmit 

 

 

http://www.uv.es/eregistre
https://www.uv.es/fcafedoc/TRAMITES%20SECRETARIA/Document_Reconeixement_TAFAD-TSEAS_biling%c3%bce.pdf
https://www.uv.es/fcafedoc/TRAMITES%20SECRETARIA/Declaraci%c3%b3n_jurada_Reconeixement_TAFAD-TSEAS_biling%c3%bce.pdf
https://www.uv.es/fcafedoc/TRAMITES%20SECRETARIA/SOLICITUD_MODIFICACIO_DE_MATRICULA_PER_AMPLIACIO.pdf
https://www.uv.es/fcafedoc/TRAMITES%20SECRETARIA/SOLICITUD_MODIFICACIO_DE_MATRICULA_PER_AMPLIACIO.pdf
https://seu.uv.es/
mailto:secretariafcafe@uv.es
https://www.uv.es/fcafedoc/TRAMITES%20SECRETARIA/Guia_Presentaci%c3%b3_Sol%c2%b7licitud_Reconeixement_TAFAD-TSEAS_per_eregistre_val.pdf

