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1. FONAMENTS JURÍDICS
Bases jurídiques que regulen l’actuació amb els esportistes d’alt nivell (àmbit acadèmic i
esportiu).

1.1. Àmbit acadèmic universitari

•

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 307/2001),
modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE 89/2007).

TÍTULO XIV. DEL DEPORTE Y LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Artículo 90. Del deporte en la universidad
1. La práctica deportiva en la universidad es parte de la formación del alumnado y se considera de interés
general para todos los miembros de la comunidad universitaria. Corresponde a las universidades en virtud
de su autonomía la ordenación y organización de actividades y competiciones deportivas en su ámbito
respectivo.
2. Las universidades establecerán las medidas oportunas para favorecer la práctica deportiva de los
miembros de la comunidad universitaria y, en su caso, proporcionarán instrumentos para la
compatibilidad efectiva de esa práctica con la formación académica de los estudiantes.
Artículo 91. Coordinación en materia de deporte universitario
1. Corresponde a las Comunidades Autónomas la coordinación en materia de deporte universitario en el
ámbito de su territorio.
2. Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Gobierno, previo informe del
Consejo de Universidades y a propuesta de la Conferencia General de Política Universitaria, dictará las
disposiciones necesarias para la coordinación general de las actividades deportivas de las universidades y
articulará fórmulas para compatibilizar los estudios de deportistas de alto nivel con sus actividades
deportivas.

Àmbit acadèmic que es completa amb la llei catalana universitària: Llei 1/2003, de 19 de
febrer, d’Universitats de Catalunya (DOGC 3826/2003).
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1.2. Àmbit de l’esport

•

Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (BOE 249/1990).

TÍTULO VI. EL DEPORTE DE ALTO NIVEL
Artículo 53
1. La Administración del Estado, en coordinación, en su caso, con las Comunidades Autónomas, adoptará
las medidas necesarias para facilitar la preparación técnica, la incorporación al sistema educativo, y la
plena integración social y profesional de los deportistas de alto nivel, durante su carrera deportiva y al
final de la misma.
2. A los fines previstos en el apartado anterior, y en función de las circunstancias personales y técnicodeportivas del deportista, podrán adoptarse las siguientes medidas:
a) Reserva de un cupo adicional de plazas en los Institutos Nacionales de Educación Física y, en
su caso, en los Centros universitarios, para quienes reúnan los requisitos académicos necesarios.
d) Articulación de fórmulas para compatibilizar los estudios o la actividad laboral del deportista
con su preparación o actividad deportiva.

•

Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, Llei de l’esport (DOGC 3199/2000).

TÍTOL 3. DE LA GESTIÓ I REGULACIÓ DE L’EDUCACIÓ FÍSICA I L’ESPORT
Article 47
1. L’Administració esportiva de la Generalitat té per objectiu, en el camp de l’esport d’elit i d’alt nivell,
impulsar, planificar, fer el seguiment i, si escau, gestionar la formació integral i el millorament esportiu
continuat dels esportistes seleccionats...
2. Amb aquesta finalitat, s’han d’atorgar règims especials de promoció i ajuts als esportistes qualificats
d’alt nivell.

Les finalitats de les lleis anteriors es desenvoluparen amb els rellevants decrets sobre l’alt
rendiment esportiu citats a continuació i que són la base jurídica d’aquest document.
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•

Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto
rendimiento (BOE 177/2007).

Artículo 9. Medidas para promover la formación y educación, y facilitar el acceso a las diferentes ofertas
formativas del sistema educativo, para los deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

És l’article clau per comprendre l’abast de les mesures acadèmiques vigents per a l’alt
nivell, especificat per tipus d’estudis. S’ha d’afegir la important correcció apareguda al
BOE 306/2007 respecte de l’article 9.1 dedicat precisament a les mesures acadèmiques
aplicables a l’àmbit universitari:
En todos los lugares donde dice: «deportistas de alto nivel», debe decir: «deportistas de alto nivel y de
alto rendimiento».

•

Decret 337/2002, de 3 de desembre, sobre l’alt rendiment esportiu (DOGC
3787/2002).

Capítol 2. Tecnificació esportiva
Article 8. Serveis de què poden gaudir els esportistes integrats en la tecnificació esportiva
b) Seguiment i suport acadèmic.
Article 9. Obligacions dels i de les esportistes integrats en la tecnificació esportiva
e) Seguir una formació acadèmica.

Capítol 3. Esport d’alt nivell
Article 20. Obligacions dels i de les esportistes d’alt nivell
e) Tenir una actuació correcta en els àmbits personal, social i acadèmic
Article 21. Serveis de què poden gaudir els i les esportistes d’alt nivell
d) Servei d’atenció acadèmica: inclou els aspectes relacionats amb els estudis, incloses tasques de tutoria i
seguiment de les persones usuàries de les residències esportives de la Generalitat.
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2. DEFINICIÓ DE LES CATEGORIES ESPORTIVES. DOCUMENTS PER ACREDITAR LA CATEGORIA

2.1. Categories DAN (deportista alto nivel), AR (alto rendimiento) i ANC (alt nivell català)

Tots els estudiants universitaris esportistes que pertanyen a alguna d’aquestes tres categories,
les de màxim reconeixement esportiu estatal i autonòmic, poden gaudir de les mateixes
mesures acadèmiques de compaginació previstes (article 9, RD 971/2007).

•

DAN (deportista de alto nivel). RD 971/2007 (extracte):

Son deportistas de alto nivel, aquellos que hayan sido acreditados como tal, por resolución del Presidente
del CSD. Las relaciones de deportistas de alto nivel se publican en el BOE. Estos deportistas deben haber
cumplido los requisitos y condiciones definidos en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 971/2007,
previamente a ser acreditados como de alto nivel.
Artículo 3. Requisitos para la adquisición y acreditación de la condición de DAN
1. El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes acreditará la condición de
deportista de alto nivel, a aquellos cuyo rendimiento y clasificación les sitúe entre los mejores del mundo
o de Europa, de acuerdo con los criterios selectivos que se establecen en el presente real decreto y su
anexo, a propuesta de la Subcomisión Técnica de Seguimiento prevista en el artículo 8 del presente real
decreto.
2. Las resoluciones del Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes que reconozcan
la condición de deportista de alto nivel se publicarán en el «BOE».
Artículo 4. Criterios de valoración para el acceso a la condición de deportista de alto nivel.
Además de los criterios por resultados en Campeonatos del Mundo y de Europa, podrán ser propuestos
para ser deportistas de alto nivel los medallistas en Campeonatos del Mundo Universitarios o
Universiadas, y los medallistas en los Juegos del Mediterráneo.

•

AR (deportista de alto rendimiento). RD 971/2007 (extracte):
El RD 971/2007 define 7 niveles diferenciados de deportistas de alto rendimiento. Los deportistas de alto
rendimiento no figuran en ninguna relación, ni salen publicados en el BOE. Pueden solicitar un certificado
que acredite dicha condición los deportistas que cumplan los requisitos definidos en los apartados a), b),
d) e) y f), a través de sus Federaciones Deportivas Españolas al Consejo Superior de Deportes, y los
deportistas que cumplan los requisitos definidos en los apartados c) y g) a los organismos competentes en
las CCAA.
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a) que hayan sido seleccionados por las diferentes federaciones deportivas españolas, para representar a
España en competiciones oficiales internacionales en categoría absoluta, en al menos uno de los dos
últimos años (Selección Española Absoluta).
b) que hayan sido seleccionados por las diferentes federaciones deportivas españolas, para representar a
España en competiciones oficiales internacionales en categorías de edad inferiores a la absoluta, en al
menos uno de los dos últimos años (Selección Española Categorías Inferiores).
c) que sean deportistas calificados como de alto rendimiento o equivalente por las comunidades
autónomas, de acuerdo con su normativa. Las medidas de apoyo derivadas de esta condición se
extenderán por un plazo máximo de tres años, que comenzará a contar desde el día siguiente al de la
fecha en la que la comunidad autónoma publicó por última vez la condición de deportista de alto
rendimiento o equivalente del interesado (Catalunya: ANC).
d) que sigan programas tutelados por las federaciones deportivas españolas en los centros de alto
rendimiento reconocidos por el Consejo Superior de Deportes (CSD).
e) que sigan programas de tecnificación tutelados por las federaciones deportivas españolas, incluidos en
el Programa nacional de tecnificación deportiva desarrollado por el CSD.
f) que sigan programas de tecnificación tutelados por las federaciones deportivas españolas.
g) que sigan programas tutelados por las comunidades autónomas o federaciones deportivas
autonómicas, en los Centros de tecnificación reconocidos por el CSD.

La documentació del Programa ARC (alt rendiment català) especifica que en funció de les
necessitats i la fase esportiva dels esportistes, l’esport català ofereix, a proposta de les
federacions catalanes, nou centres de tecnificació esportiva arreu de Catalunya, amb beques
que van des de les internes fins a les d’estudi o entrenament. D’aquests centres d’alt
rendiment i tecnificació esportiva ubicats a Catalunya els que actualment tenen el
reconeixement del Consejo Superior de Deportes (CSD), mitjançant la resolució corresponent,
són:
Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat (Barcelona)
Centre Català de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva de Piragüisme de La Seu d’Urgell (Lleida)
Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva de Rem de Banyoles (Girona)
Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva de Tennis de Cornellà (Barcelona)
Centre de Tecnificació Esportiva Terres de l’Ebre - Amposta

El Programa ARC ofereix diferents nivells: alt nivell català (ANC), perfeccionament, futur o
tecnificació. Al marge de la categoria ANC, que té entitat pròpia, un esportista ARC pot ser
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considerat alto rendimiento (AR), modalitat g), en virtut de gaudir d’una beca per seguir un
programa de tecnificació en un dels centres reconeguts pel CSD.

•

ANC (alt nivell català). Decret 337/2002 (extracte):

Article 18. Requisits per obtenir la condició d’esportista d’alt nivell
d) Haver estat en actiu la temporada immediatament anterior a la temporada esportiva en què és
proposat.
e) Obtenir semestralment la puntuació mínima que determini la Comissió d’Avaluació per a cada categoria
d’edat i grup de classificació dels indicats al punt 3 de l’annex 1.

Annex 1
Barem d’esportista d’alt nivell [valoracions en cinc grups de competicions]
Grup 1: JJOO / Campionat del Món.
Grup 2: Campionat d’Europa.
Grup 3: Competició Internacional.
Grup 4: Campionat d’Espanya.
Grup 5: Campionat de Catalunya.

18.2. La condició d’esportista d’alt nivell regulada en aquest Decret és compatible amb la condició
d’esportista d’alt nivell regulada a la normativa estatal.

Els esportistes d’alt nivell català del Pla ARC són aquells esportistes catalans que han
demostrat objectivament als últims anys un rendiment internacional elevat. La llista dels
esportistes ANC s’obté semestralment mitjançant la puntuació mínima exigida per la Comissió
d’Avaluació per a cada categoria d’edat i grup de classificació (barem d’esportista d’alt nivell).
Aquesta llista semestral es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Hi ha
tres tipus d’esportistes ANC, segons edat i evolució esportiva: joves, joves promeses i elit.
Totes tres tenen la mateixa valoració quant a mesures acadèmiques.

A continuació es resumeixen en una taula aquestes màximes categories esportives (EAN:
esportista alt nivell), en l’ordre que significa també la prioritat de l’administració educativa de
les mesures de compaginació (Font: De Secundaria a la Universitat, Servei d’Atenció a
l’Esportista. CAR de Sant Cugat, 2011).
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Categories EAN Catalunya Publicació

DEPORTISTA DE ALTO NIVEL
(DAN)
Real Decreto 971/2007

BOE

Vigència

Requisits esportius

5 anys a partir de la
publicació al BOE;
7 anys per medalla
olímpica o paralímpica

Representant a la Selección Española (a partir 15 anys):
Campionats del Món
Campionats d'Europa
Medalla al Campeonato del Mundo Universitario (Universiadas)
Medalla als Juegos del Mediterráneo

Petició

Documentació
acreditativa

Al CSD, mitjançant la
Federación Española, Publicació BOE
abans de 6 mesos del
vigent
final de la competició

ANC, nascuts a Catalunya o veïnatge català. Barems èlit-promesa-jove:
JJOO / Campionat del Món
Al Consell Català de
Campionat d’Europa
l'Esport a proposta de Publicació DOGC
Competició Internacional
les FEC (d'abril a
vigent
Campionat d’Espanya
octubre)
Campionat de Catalunya
a) Selección Española Absoluta, dos darrers anys
b) Selección Española categories inferiors, dos darrers anys
Al CSD mitjançant la
Certificat
c) Classificats d'alto rendimiento de la comunitat autonòmica
Federación Española
d)
Centres
d’Alt
Rendiment
(reconeguts
pel
CSD)
beca
Federación
expedit
pel CSD
Renovació de
corresponent
No n'hi ha
Española
documents cada any
e) Programes de tecnificació tutelats per la Federación Española (PNT del

AR no
3 anys AR estatal /
ALTO RENDIMIENTO (c): publicació
1 any DOGC en
Real Decreto 971/2007
/
vigència + pròrroga d'1
ALT NIVELL CATALÀ (ANC):
DOGC
any per pèrdua de la
Decret 337/2002
(juliol +
condició
desembre)

ALTO RENDIMIENTO
(AR)

g) Centres de tecnificació (reconeguts pel CSD) i beca CCAA o federació
autonómica.

Al CCE mitjançant les
Certificat
FEC
expedit pel CCE

9

Estudiants-esportistes d’alt nivell. Criteris d’actuació

2.2. Altres categories esportives (reconeixement de Facultat)

La FPCEE Blanquerna-URL també tindrà en consideració aquells estudiants que, sense
pertànyer a les màximes categories esportives anteriorment definides, puguin justificar ser
esportista d’alta dedicació en les condicions següents:

•

Esportistes del Programa ARC sense beca (perfeccionament, futur o tecnificació). ARC
divideix els esportistes en tecnificació, perfeccionament (detectats per la Federació a
la iniciació en base al seu potencial com a possibles EAN), futur (aquells que cada
federació determina que tenen les característiques necessàries per assolir l’alt nivell a
curt termini) i alt nivell (categoria ja contemplada en l’anterior apartat).

•

Esportistes d’alta dedicació que competeixin a l’elit de la seva modalitat. Esportistes
que competeixin a les màximes categories de la seva modalitat esportiva: lligues i
divisions per als esports col·lectius, o que demostrin estar entre els millors del
rànquing de Catalunya, Espanya i Europa per als esports individuals, amb la
participació als campionats que deriven de l’esmentada situació esportiva (annex 1).

2.3. Reconeixements puntuals per a estudiants esportistes (no apareixeran a la llista).
Sense aparèixer a la llista d’estudiants esportistes d’alt nivell, la FPCEE Blanquerna-URL també
tindrà en consideració els estudiants que no optin a cap de les categories esportives
anteriorment definides, oferint reconeixements puntuals circumscrits a la participació als
campionats de Catalunya, als campionats d’Espanya o a competicions internacionals, i les
possibles concentracions preparatòries degudament justificades, en les modalitats següents:
a) Representant la Universitat o la Facultat (campionats universitaris de Catalunya,
d’Espanya i d’Europa). Reconeixement de crèdits de lliure elecció segons la normativa.
b) Representant al propi club o seleccions autonòmiques o estatals (campionats
d’Espanya per autonomies, meetings internacionals...).
c) Participant com a entrenador o àrbitre en campionats d’Europa, campionats
d’Espanya, campionats de Catalunya o meetings internacionals del màxim nivell.
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2.4. Documents per acreditar la pertinença a cada categoria i moment de lliurament

Categories DAN (deportista alto nivel), AR (alto rendimiento) i ANC (alt nivell català):
esportistes detectats en el moment del seu accés a la universitat. Documentació:

DAN (deportista alto nivel): publicació BOE vigent.
ANC (alt nivell català): publicació DOGC vigent.
AR (alto rendimiento): certificat expedit pel CSD o pel Consell Català de l’Esport (cas g)).
Aquests certificats aniran acompanyats dels següents documents:
• Fitxa o llicència esportiva de la temporada pertinent.
• Pla d’entrenaments, competicions i viatges signat per l’entrenador i segellat pel club.
• Possibles incompatibilitats horàries de classes i d’exàmens en el semestre
corresponent.

Altres categories esportives (reconeixement de la Facultat): estudiants que hauran de
justificar la seva categoria esportiva durant el mes de setembre de cada curs. Es detectaran
especialment en la presentació del Servei d’Esportistes d’Alt Nivell als grups de 1r curs.

Documentació que serà valorada per la Comissió d’Anàlisi dels Esportistes d’Alt Nivell
(vicedegana d’Estudis Socials i de la Salut i d’Ordenació Acadèmica, equip de gestió CAFE i el
tutor del servei d’esportistes d’alt nivell):
•

Certificat del club, segellat i signat, conforme l’esportista forma part de l’entitat i on
figuri el nivell competitiu.

•

Certificat de la federació que organitza la competició, segellat i signat, conforme
l’equip o el jugador competeixen en la categoria que certifica el club (fitxa o llicència).

•

Pla d’entrenaments, competicions i viatges signat per l’entrenador i segellat pel club.

•

Possibles incompatibilitats horàries de classes i d’exàmens en el semestre
corresponent.

Reconeixements puntuals per a estudiants esportistes: estudiants que hauran de justificar la
seva necessitat puntual de reconeixement en el moment que s’escau. La documentació que
hauran de presentar és la mateixa que en les categories esportives reconegudes de Facultat.
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Atès a la divisió acadèmica en dos semestres i atès els possibles canvis de la situació esportiva
de cada estudiant, la llista d’estudiants esportistes d’alt nivell es publicarà en dues ocasions
durant el curs, als mesos de setembre i febrer.

3. MESURES ACADÈMIQUES: ACCÉS ALS ESTUDIS I COMPAGINACIÓ OPERATIVA

Les mesures acadèmiques són diferencials segons les categories esportives contemplades i es
concreten en dues actuacions bàsiques: accés als estudis i mesures operatives concretes per a
la compaginació d’estudis i l’esport durant el curs.

3.1. Categories DAN (deportista alto nivel), AR (alto rendimiento) i ANC (alt nivell català)

Totes aquestes categories es poden acollir a l’article 9 de mesures acadèmiques establertes al
Real Decreto 971/2007. En relació amb les mesures acadèmiques, el Decret 337/2002 sobre
l’alt rendiment esportiu, especifica, per als ANC, “les mateixes condicions que els i les
esportistes d’alt nivell determinats pel CSD, a les places reservades a esportistes en els
ensenyaments universitaris i no universitaris en centres de Catalunya” (art. 21.3).

•

Access als estudis universitaris

Reserva de mínim el 3 % de les places ofertes pels centres universitaris. En el cas dels
graus en CAFE, Fisioteràpia i MEF, es contempla una reserva addicional mínima del 5 %
de les places ofertes. A la FPCEE, per tal d’incentivar als esportistes d’alt nivell que
accedeixin a Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, el percentatge d’admissió
d’aquests aspirants s’incrementa fins a un 10 % i fins a la convocatòria de juliol.

Exempció de la realització de proves físiques d’ingrés a la universitat. Decret 337/2002
per als ANC: “Estan exempts de la realització de les proves d’accés als ensenyaments
en les mateixes condicions que els i les esportistes d’alt nivell determinats pel CSD”
(art. 21.3).
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•

Mesures acadèmiques de compaginació d’estudis i esport (RD 971/2007, art. 9.8)

Les universitats en la seva normativa pròpia tindran present la condició d’esportistes
en relació amb les sol·licituds de canvis d’horaris, grups i exàmens que coincideixin
amb les seves activitats, així com respecte als límits de permanència establerts en la
legislació educativa. Per tant, aquests estudiants tenen prioritat a l’hora de triar torn
(matí o tarda) independentment de la seva data de preinscripció

El CSD disposarà de mesures per possibilitar que els esportistes d’aquesta categoria
obligats a canviar de residència per motius esportius puguin continuar la seva
formació en el nou lloc de residència.
Per aconseguir la màxima eficàcia en aquesta actuació amb els EAN, la FPCEE
Blanquerna-URL habilita tota una sèrie de mesures acadèmiques operatives per fer
efectiva la compaginació dels estudis universitaris amb l’esport d’alt rendiment (annex 2).
3.2. Altres categories esportives (reconegudes per la Facultat)

•

No opten a les mesures d’accés als estudis universitaris.

•

Tenen limitades les atribucions en mesures acadèmiques operatives (annex 2).

3.3. Reconeixements puntuals per a estudiants esportistes (no apareixen a la llista)

•

No opten a les mesures d’accés als estudis universitaris.

•

Tenen limitades les atribucions en mesures acadèmiques operatives (annex 2).
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4.

SERVEI D’ESTUDIANTS-ESPORTISTES D’ALT NIVELL A LA FPCEE BLANQUERNA-URL

En l’article 9 de mesures acadèmiques establertes al Real Decreto 971/2007, s’estableix que
“con el fin de hacer compatibles los estudios con los entrenamientos y la asistencia a
competiciones se promoverán tutorías académicas que presten apoyo a quienes tengan
dificultades para mantener el ritmo normal de asistencia”; aquestes tutories són per a
qualsevol nivell educatiu i estan circumscrites només a les categories DAN (deportista alto
nivel), AR (alto rendimiento) i ANC (alt nivell català). Tot i això, i en virtut del reconeixement
d’altres categories esportives que es fa en aquest document, el servei s’estendrà també als
altres estudiants esportistes reconeguts per la Facultat.
Per tal d’atendre les necessitats específiques dels esportistes d’alt nivell (assistència a classes,
horaris, grups, calendari, exàmens, etc.), el tutor d’esportistes d’alt nivell vetllarà per canalitzar
i coordinar el seguiment acadèmic d’aquests estudiants més enllà de l’acció tutorial realitzada
des dels seminaris.

Segons el conveni de col·laboració entre la URL i el CAR de Sant Cugat (2008), el Programa de
tutoria als esportistes d’alt nivell aplega les funcions següents:
•

Orientar l’estudiant-esportista a l’hora de matricular-se i d’escollir entre diversos
itineraris, valorant la càrrega docent i la càrrega esportiva.

•

Exercir d’interlocutor entre l’estudiant i els professors implicats en possibles
modificacions de dates d’exàmens o de pràctiques acadèmiques.

•

Fer seguiment i actualització de la part del programa docent impartit en les classes
a les quals l’estudiant no hagi pogut assistir, per raó d’entrenaments o de
competicions oficials, així com facilitar-li tot el material lliurat durant la seva
absència.

•

Mantenir un règim de tutories personalitzades per valorar amb garantia l’evolució
acadèmica de l’alumne.

•

Determinar el grau d’interès i de participació de l’estudiant per tal de recomanar la
seva permanència en el programa, i proposar una retirada eventual o definitiva en
cas que no sigui profitós.
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•

Lliurar a la URL (al CSD i al CAR, en cas que sigui necessari) dos informes de valoració
per a cada curs acadèmic (febrer i setembre) que reflecteixin les incidències i les
actuacions derivades de la tutoria.

•

Establir reunions anuals CAR-URL per tal de valorar les necessitats i l’aprofitament
de l’estudiant, així com per mantenir una comunicació fluïda. En aquest sentit, es
constituirà una comissió de seguiment que estarà integrada per dues persones.

•

Ser membre de la Comissió d’Anàlisi dels Esportistes d’Alt Nivell.

•

Lliurar un informe per curs acadèmic en què es valori globalment la tasca realitzada i
se suggereixin, si és el cas, noves maneres d’optimitzar el servei.

•

Promocionar els estudis de la FPCEE en aquells centres i entitats esportives que
tinguin esportistes d’alt nivell per tal que coneguin la nostra oferta educativa i els
serveis que se’ls ofereix.

Com s’ha escrit anteriorment, en començar el primer semestre (setembre) i el segon (febrer),
l’equip de gestió lliurarà al professorat una llista dels estudiants acreditats com a esportistes
d’alt nivell (EAN) perquè en tinguin coneixement, així com dels tutors corresponents. Durant el
curs s’aniran fent els ajustaments necessaris per tal de vetllar pel seguiment acadèmic de
l’estudiant en les diferents assignatures; cal recordar que es pot assolir o perdre la condició
d’esportista durant un mateix curs acadèmic.

Qualsevol altre casuística no especificada en aquestes normes (altres esports, situacions
particulars...), serà estudiada per la Comissió d’Anàlisi dels Esportistes d’Alt Nivell Blanquerna
si està degudament justificada.
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