
 

PROCESO DE SELECCIÓN PARTICIPANTES EN BICI A LA UA 

 

Debido al gran número de gente que quiere participar en los talles En bici a la UA y las 
pocas plazas que se ofertan, este documento quiere aclarar cómo se realiza este proceso. 

En primer lugar, la empresa responsable de impartir estos talleres directamente no es la 
Universidad de Alicante, sino Luis Corraleche, un monitor externo a la misma. 

En cada taller sólo se admiten ocho personas porque, con más gente, es materialmente 
imposible la correcta organización de los mismos. Para intentar que la selección sea lo más 
justa posible, de la lista de inscritos se selecciona un porcentaje de cada colectivo, de 
manera que todos tengan representación en función del número de solicitudes y, dentro de 
esta selección, se efectúa un sorteo. 

 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN 

 

- Mantenimiento y mecánica básica de la bici: 
o 4 de marzo: se abre el plazo de inscripción. 
o 10 de marzo: se cierra el plazo. 
o 14 de marzo: se publica la lista de admitidos. 
o 18 de marzo: celebración del taller, de 11.00 a 14.00 horas. 

 

- Aprende a montar en bici: 
o 11 de marzo: se abre el plazo de inscripción. 
o 17 de marzo: se cierra el plazo. 
o 21 de marzo: se publica la lista de admitidos. 
o Del 24 al 27 de marzo, de 10.00 a 11.00 horas, celebración del taller. 

 

 

PROCÉS DE SELECCIÓ PARTICIPANTS AMB BICI A LA UA 

 

A causa del gran nombre de gent que vol participar en les cintures Amb bici a la UA i les 
poques places que s'oferixen, aquest document vol aclarir com es realitza aquest procés.  
 
En primer lloc, l'empresa responsable d'impartir aquests tallers directament no és la 
Universitat d'Alacant, sinó Luis Corraleche, un monitor extern a la mateixa.  
 
En cada taller només s'admeten vuit persones perquè, amb més gent, és materialment 
impossible la correcta organització dels cursos. Per a intentar que la selecció sigui el més 
justa possible, de la llista d'inscrits se selecciona un percentatge de cada col·lectiu, de 
manera que tots tinguin representació en funció del nombre de sol·licituds i, dintre d'aquesta 
selecció, s'efectua un sorteig. 

 

PROCÉS D'INSCRIPCIÓ I SELECCIÓ 

  

- Manteniment i mecànica bàsica de la bici: 
o 4 de març: s'obre el termini d'inscripció. 
o 10 de març: es tanca el termini. 
o 14 de març: es publica la llista d'admesos. 
o 18 de març: celebració del taller, de 11.00 a 14.00 hores. 

 

- Aprèn a muntar amb bici: 
o 11 de març: s'obre el termini d'inscripció. 
o 17 de març: es tanca el termini. 
o 21 de març: es publica la llista d'admesos. 
o Del 24 al 27 de març, de 10.00 a 11.00 hores, celebració del taller. 

http://turmeda.torsimany.ua.es/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Corraleche

