
Guía de supervivencia per a primer.
Aquí en castellano:
https://www.uv.es/adretse/documentos/Gu%c3%ada%20de%20supervivencia%20para%20p
rimero%20C.pdf

Benvinguda/Benvingut a l'ETSE UV, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de
l'Universitat de València.

Nosaltres som el AdR de la facultat. L'Assemblea de Representants. Si vols saber
més de nosaltres, entra al nostre blog: www.adretse.blogs.uv.es

Si tens cap problema, parla'ns per les xarxes socials, el formulari anónim o per
WhatsApp https://links.uv.es/adretse/whatsapp.

1. Per a començar:
Info Preinscripció: https://www.uv.es/preinscripcio

Info Matrícula: https://www.uv.es/graus/matricula

En la matrícula, et donaràn un usuari i tindràs que elegir una contrasenya. Et servirà
per entrar al aula virtual, wifi,... tots els serveis on tens que identificar-te
Aquest usuari, si li fiques @alumni.uv.es serà el teu email institucional. Per exemple:
usuari@alumni.uv.es que podràs accedir a través de www.correo.uv.es.

2. correu.uv.es:
És important que et familiaritzes amb aquesta web www.correo.uv.es. A eixe e-mail
rebràs totes les comunicacions de la UV i dels professors. Deuràs comunicar-te amb
ells també amb aquest email. Deuràs configurar una firma amb el teu nom i titulació,
per a que el professorat sàpiga qui eres al enviar el email.

correo.uv.es -> opciones -> principal        o clicant en este enllaç directe.
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3. cuentas.uv.es

Com sabem que no entraràs tots els dies a la web del correu per veure si tens nous
emails. Et recomanem que redirecciones els mails a un email personal. És a dir,
poder rebre els emails en el teu compte de @gmail.com per exemple.
Desde esta web podràs canviar la contrasenya entre altres cosses.

Clica en "Redirección de mi correo" o clica en el enllaç direct.

4. aulavirtual.uv.es
En uns dies, en www.aulavirtual.uv.es t'aparareixeràn els cursos de les assignatures
que estàs matriculada/matriculat. Es el moodle de l'Universitat. Ahí tindràs accés a
els apunts que puje el professorat i les entregues de tasques o treballs.

5. Horaris
Desde www.etsehoraris.uv.es pots consultar-los.  Tambè desde la app per al mòbil.
Et recomanem, una volta estigues matriculada/matriculat en totes les assignatures,
fer aquest tutorial per tindre el teu horari personal, amb el teu grup de laboratori en
Google calendar o similars.
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6. software.uv.es
En www.software.uv.es tindràs accés a les licencies de software que necesites en
algunes clases. Clica en conectarse.

7. Xarxes socials
Tal vegada som un poc pessats, però es important que ens seguiu a Instagram o
Twitter, perque sabem que rebràs molts emails de la UV i tal vegada les coses
importants pasen desapercebudes. En les nostres històries estarà tota la informació
rellevant.

Instagram: www.instagram.com/adr_etse_uv
Donem followback ;)

Twitter: www.twitter.com/adr_etse_uv

També a Telegram, en t.me/ETSEUV

8. Ubicació
Val, primer dia de classe. La tens en el aula 4.1. Sabries on anar? Doncs fàcil. Bloc
4, aula 1.

I l'aula 4.0.2? Fácil: bloc 4, planta baixa, aula 2. Planta baixa és el nivell de la
cafetería.

I si vols anar a veure'ns al AdR? Docs estem en la 3.0.2 és a dir, tercer bloc, planta
baixa, sala 2. Just enfront de cafetería. Recorda que som estudiants com tu i no
estarem sempre ahí. Queda abans amb nosaltres per WhatsApp
www.links.uv.es/adretse/contacte

9. Wifi
Pertemeixem a la red wifi eduroam. Que vol dir això? Doncs que una volta tingues el
wifi de l'ETSE, podràs conectar-te al wifi de universitats espanyoles i europees.
https://www.uv.es/uvweb/servicio-informatica/es/servicios/generales/red-comunicacio
nes/red-inalambrica-eduroam-/configuracion-conexion-1285903061110.html
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10. VPN
Si desde casa vols accedir a contingut que sols es té accés amb la xarxa de la UV,
com per exemple manuals i biblioteca. Pots conectarte per la VPN
http://go.uv.es/MmTn4s2

11. Secretaria
La majoria de consultes les pots fer online per www.secvirtual.uv.es desde consultar
el teu expedient i la targeta universitària, fins i tot parlar amb secretaria.
Si tens que entregar documents o similar, demana cita presencial en secretaría o
utiliza els correus habilitats:
https://www.uv.es/uvweb/ingenieria/es/escuela/secretaria/tramites-procedimientos-se
cretaria-etse-uv/cita-previa-registro-etse-uv-1286151112226.html

12. Carnet universitari.
Et donaran cita; dia, hora i lloc, per fer-te el carnet universitari. Amb ell pots anar a
la biblioteca per exemple…
https://secvirtual.uv.es/pls/uv0/cita_emissio_carnet.consulta

13. Tutories.
En la primera classe, pregunta al professorat el seu horari de tutories. Son hores
reservades per a que tu li preguntes dubtes sobre temes i exercicis concrets.
Utilitza-ho!

14. Representació estudiantil.
Açò no és com l'institut. Ací nosaltres (l'estudiantat) tenim dret de vot i veu als
òrgans de govern de l'Universitat. Estem organitzats a les assemblees de
representants (AdR ETSE) i a les distintes comissions de la facultat. Alça la veu i
participa. Parla'ns si tens cap problema o si vols participar. https://links.uv.es/adretse
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15. Normativa permanència.
Per continuar en la UV, el primer any deuràs aprovar com a mínim dues
assignatures, entre altres coses.
http://www.uv.es/graus/normatives/Permanencia.pdf

16. Normativa exàmens.
Els exàmens oficials estàn publicats en la web.
https://www.uv.es/uvweb/ingenieria/es/estudios-grado/oferta-grados/horarios-fechas-
examen-1285847234361.html
A banda, el professorat, segons la guia docent, podrà fer parcials.

En exàmens oficials, ves a revisió d'exàmens. La teua nota no pot ser inferior
després de la revisió. Si no estàs conforme, impugna el exàmen i la comissió de
cualificacions, on un alumne membre del AdR, més professors, revisaràn el exàmen.
http://www.uv.es/graus/normatives/2017_108_Reglament_avaluacio_qualificacio.pdf

17. Assessories estudiants.
Per ser estudiant de l'Universitat de València, tens accés a assessories Jurídiques,
psicològiques, psicoeducatives i de sexualitat.
Més info: https://adretse.blogs.uv.es/sedi/

18. Beques
Informació de les tres beques a les que pots tindre accés.
https://adretse.blogs.uv.es/els-teus-drets/
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