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1. INTRODUCCIÓ 

 

Les presents condicions son aplicables als/les usuaris/usuàries per a matricular-se en 

les OPTATIVES. 

 

La INSCRIPCIÓ es formalitzarà la inscripció a través de l'aplicació informàtica 
Lanzadera de la UV.  
 

 

2. DESCRIPCIÓ i CONDICIONS DE LES ASSIGNATURES OPTATIVES QUE 

S´OFERISQUEN 

 

1.- Coneix València (30 hores) 

2.- Coneix la Safor I (40 hores) 

3.- Coneix la Safor II (40 hores) 

4.- Les dones en la història (40 hores) 

5.- Geograns I  (40 hores) 

6.- Geograns II  (40 hores) 

7.- Cinema Espanyol (50 hores) 

8.- Taller de Lectura  (20 hores) 

9.- Ioga dilluns (40 hores)  

10-.Ioga dijous  (40 hores) 

11.-Ioga Dinàmic ( 40 hores) 

12.-Apropa´t a l'Art Contemporani I (15 hores) 

13.-Apropa´t a l´Art Contemporani II  (15 hores)  

14.- Salut emocional i consciència (40 hores) 

15.-Coneix València (30 hores) 

 

La descripció de les assignatures optatives es pot consultar al següent enllaç: 

https://ir.uv.es/uvgandia/CondicionsInscripcioOptatives22_23 

 
Obertura  període d'inscripció : el període és del 5 al 19 de setembre de 2022. Cada 
curs té assignat uns dies: 

 

- 1er (que han cursat Espera Activa -2021/2022-): 5 de setembre 
 

- 2on:  6 de setembre 
 

- 3er: 7 de setembre 
 

- 4art: 8 de setembre 
 

- 5è: 9 de setembre 
 

- Seminaris permanents: 12, 13, 14 i 15 de setembre 
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- 1er (nou accés admesos en el sorteig): 16 de setembre  
 

- Espera activa (fora de sorteig d’accés a primer) 19 de setembre 
 

 

Places disponibles: 

 

1.- Coneix València (50 places) 

2.- Coneix la Safor I (50 places) 

3.- Coneix la Safor II (50 places) 

4.- Les dones en la història (50 places) 

5.- Geograns I  (50 places) 

6.- Geograns II  (50 places) 

7.- Cinema Espanyol (50 places) 

8.- Taller de Lectura  (50 places) 

9.- Ioga dilluns (25 places) 

10-.Ioga dijous  (25 places) 

11.-Ioga Dinàmic ( 25 places) 

12.-Apropa´t a l'Art Contemporani I (50 places) 

13.-Apropa´t a l´Art Contemporani II  (50 places)  

14.- Salut emocional i consciència (50 places) 

15.-Coneix València (50 places) 

 

3. PREU I FORMA DE PAGAMENT 

 

- Preu 

 

El preu de les optatives és el següent: 
 
1.- Coneix València : 51,75€  
2.- Coneix la Safor: 69€ 
3.- Coneix la Safor II  69€ 
4.- Les dones en la història: 69€ 
5.- Geograns I: 69€ 
6.- Geograns II: 69€ 
7.- Cinema Espanyol: 86,25€ 
8.- Taller de lectura: 34,50€ 
9.- Ioga dilluns: 69€ 
10.- Ioga dijous: 69€ 
11.- Ioga dinàmic: 69€ 
12.- Apropa´t a l´art contemporani I: 34,50€ 
13.- Apropa´t a l'art contemporani II: 34,50€ 
14.- Salut emocional i consciència:  69€ 
15.- Coneix València:  34,50€ 
 
 

- Forma de pagament: la forma de pagament és la següent: domiciliació bancària 
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4. MODALITAT DEL CURS 

 

Les classes seran presencials.  

 

Així mateix, en el supòsit que per raons sanitàries no siga recomanable la presencialitat, 

el contingut de totes les classes es posarà a disposició de les persones usuàries de 

forma online mitjançant la plataforma indicada, o qualsevol altra que, a judici de 

l'organització, siga adequada.  

 

 

5. RENUNCIA DE PLAÇA 

 

Si una vegada realitzada la INSCRIPCIÓ,  en cas que no s'haja produït el pagament en 

els termes i terminis marcats, les places quedaran vacants i s'oferiran a les persones en 

llista d'espera. 

 

6. ANUL·LACIÓ DEL CURS  

 

La realització dels cursos està supeditada a la matriculació del nombre mínim d'alumnes 

establert al punt 2 de les presents condicions. Si el nombre d'alumnes no arriba al mínim 

fixat, el curs podrà ser anul·lat i es procedirà a la devolució de l'import de la matrícula. 

 

En el supòsit que per raons meteorològiques i/o sanitàries no siga recomanable o no es 

puga realitzar les activitats dels cursos, l'organització es reserva el dret a establir les 

següents opcions: 

 

a) replantejar l´activitat en altre format si fora possible (passant a ser virtual) 

b) recuperar l'activitat en les mateixes condicions però en un moment posterior, 

en tot cas  dins del curs acadèmic 2022-2023. 

 

Si no fora possible realitzar les opcions a) i b), es procedirà a la devolució de l'import de 

la matrícula.  

 

7. DESISTIMENT  

 

Per a exercir el dret de desistiment, el/la usuari/a haurà de notificar la seua decisió de 

desistir del contracte mitjançant el següent formulari. 

 

L'exercici del desistiment es podrà fer en el termini de 14 dies naturals des de la 

realització de la inscripció. 

 

http://www.uv.es/uvgandia/Desistiment%20Uninajors.pdf
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En cas de desistiment, es retornarà tots els pagaments rebuts en el mínim terme 

possible. 

 

Qualsevol reembossament derivat de l'exercici del dret de desistiment es realitzarà 

utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per el/la usuari/a per a la transacció inicial. 

En tot cas, el/la usuari/a no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del 

reembossament. 

8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

 

Responsable del tractament de les dades: 

 

Les dades personals que faciliten les persones que realitzen la present preinscripció 

s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València i Fundació General 

de la Universitat de València. 

 

Delegat de protecció de dades (DPO):  

 

Professor Javier Plaza Penadés. Correu electrònic lopd@uv.es. 

 

Finalitat del tractament: 

 

Finalitat 1: La informació obtinguda serà processada per a la gestió econòmic- 

administrativa de la preinscripció a la Nau Gran Gandia i el compliment de les 

obligacions legals derivades d'aquest, quedant totalment prohibida la seua utilització per 

a finalitats diferents de les indicades en el present document. 

 
Finalitat 2: difusió de les activitats mitjançant la captació i enregistrament de les imatges 

dels assistents ja siguen en format presencial, informant prèviament en tot cas. Base 

legal: consentiment de l'interessat. 

 

Finalitat 3: Enviament de difusió de les activitats de UVGandia. 

 

Legitimació: consentiment de les persones interessades i acceptació de les presents 

bases. 

 

Tipus de dades: Nom, cognoms, correu electrònic, NIF, data de naixement, telèfon de 

contacte, discapacitat igual o superior al 33%. 

 

Destinataris de les dades: 

 

No es preveuen comunicacions de dades a excepció de les legalment establertes. 

 

Dret dels/les interessats: 
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Les persones interessades que proporcionen les seues dades personals tenen dret a 

sol·licitar l'accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o 

a oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades 

poden exercir els seus drets mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a 

protdadesfguv@uv.es o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d'un document 

d'identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a: 

Fundació General de la Universitat de València 

C/ Amadeu de Savoia, 4 (46010) València 

Assumpte: ARCO Nau Gran Gandia 2022-2023. 

 

Conservació de les dades:  

 

Les dades facilitades es conservaran durant el període legalment establert i mentre dure 

la participació de les persones usuàries. 

 

9. MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE 

 

S’haurà de complir amb les mesures en matèria de salut pública vigents de la 

Conselleria de Sanitat Universal i Salud Pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, 

a conseqüència de la situació ocasionada per la COVID19 i/o normativa aplicable 

10. OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT 

 

Els certificats acadèmics s'emetran si l´usuari/a assisteix com a mínim al 80% de les 

classes. 

 


