
Ajudes a la formació musical i 
el manteniment 

d’instruments dels/les 
membres de l’Orquestra 

Filharmònica de la Universitat 
de València

Procediment d’inscripció



PAS 1

Per a iniciar el procés d’inscripció a les ajudes de l’OFUV has d’accedir a la plataforma ENTREU (entorn de 
tramitació electrónica de la Universitat). Clica ací

✔ Usuari/usuària de la Universitat: si formes part de la comunitat universitària, disposes d’un compte d’usuari en la xarxa de la UV. 
Pots utilitzar l'usuari curt i la contrasenya de la UV per a identificar-te.

✔ Usuari registrat/usuària registrada en la Seu: Necessari si no es pot accedir per cap dels mètodes anteriors. S'ha de fer un registre 
previ en la Seu.

✔ Sistema Cl@ve: permet accedir mitjançant els mètodes d'autenticació que ofereix el sistema Cl@ve.

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/login?idform=EXPSOLP2U


PAS 2

Una vegada accedeixes, et trobaràs amb les següents pestanyes:

Després de la lectura, clica en següent:



PAS 3

Pestanya “Acceptació”

Després de la lectura, clica en següent:Accepta les condicions indicades



En “Tipus d’Unitat” indica:
Fundacions, clíniques i altres

En “Òrgan al qual es 
dirigeix”indica:
Fundació General UV

En “Tramitació dessitjada” indica:
Gestions específiques de la Unitat

PAS 4 

Pestanya “General”

En “…” indica:
Àrea d’Activitats Musicals-Ajudes 
formación musical UV

Emplena la resta de dades

Després d’emplenar clica en següent:



PAS 5 

Pestanya “Exposició i sol·licitud”

A l’apartat “Fets i raons” pots incloure el 
següent text: 
“Reunint els requits per a presentar la 
sol·licitud” 

A l’apartat “Sol·licita” pots incloure el següent 
text: 

“Ser inclòs/inclosa dins del procés d’inscripció a 
les Ajudes a la formación musical i el 
manteniment d’instruments dels/les membres 
de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de 
València”

Després de la lectura, clica en següent:



PAS 6 

Pestanya “Fitxers adjunts”

Adjuntar:
✔ Formulari de sol·licitud de les Ajudes de Formació Musical i de manteniment d’instruments dels/les 

membres de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València emplenat i signat. CLIC ACÍ
✔ Certificat de ser membre de l’OFUV signat per la Directora Musical.

Després d’adjuntar els documents, clica en següent:

https://www.uv.es/aamusicals/sol%c2%b7licitud%20ajudes%20OFUV.pdf


PAS 7 

Pestanya “Acabar”

És recomanable que indiques que 
acceptes notificacions 
telemàtiques, ja que será el canal 
de comunicació durant el procés 
d’inscripció.
Si eres estudiant/titulat/da de la 
UV, és important que indiques en 
aquest apartat el teu correu 
electrònic de la UV

Després de finalitzar, clica “enviar”



Per a qualsevol dubte relacionat amb les Ajudes de Formació Musical i de manteniment d’instruments 
dels/les membres de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València, pots telefonar als telèfons 
963983071/963983196 o enviar un mail a pam@uv.es

mailto:pam@uv.es
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