Última actualització: 26/05/2020

PREGUNTES FREQÜENTS OCASIONADES PER LA MESURA EXCEPCIONAL DEL
COVID 19

1. Les persones encarregades de la gestió del col·lectiu AlumniUV segueixen treballant de
forma telemàtica i s’atendran totes les consultes en el següent correu electrònic
Correu electrònic: amics@uv.es

2. Pel que fa a les noves incorporacions al col·lectiu AlumniUV, s’atendran les sol·licituds
de forma telemática i s’informarà els usuaris de cóm procedir. Te deixem un enllaç a la
página web on podràs inscriure’t, http://go.uv.es/0SsxLmG

3. Pel que fa a la renovació de les quotes, es podrà escollir entre el pagament per
transferencia o per domiciliació bancària. Te deixem un enllaç on hi trobaràs el número
de compte y el document específic per a la domiciliació. http://go.uv.es/K3LWERa

4. Si vols actualitzar les teues dades personals, envia’ns un email a l’adreça de correu
electrònic indicada anteriorment.

5. Pel que fa a l’emisió de carnets, ens han informat des de el Banc de Santander que es va
a reprendre l’enviament de carnets pendents per correu ordinari.

6. Pel que fa a les biblioteques de la Universitat de València, s’ha decidit la reobertura
d'alguns serveis. Els serveis oferits a partir del 9 de juny seran, en primer lloc, el préstec
i la devolució de llibres i altres materials amb cita prèvia. Els usuaris podran demanar,
mitjançant un correu electrònic, els documents que necessiten i la biblioteca els informarà
del dia i l'hora de recollida. En aquest enllaç trobaràs el llistat d'adreces de correu a les
quals pots escriure per a sol·licitar els llibres i demanar cita per la devolució.
En segon lloc, les biblioteques oferiran el servei de digitalització d'articles de revistes
impreses amb finalitats d'investigació. Pots sol·licitar l'enviament de l'article desitjat
des d'aquest enllaç, i la biblioteca te l'enviarà per correu electrònic.

7. Pel que fa al Servei de Política Lingüística, s’ha implementat un sistema online per a
inscriure’s als grups de conversa de llengües i seguir amb les classes. Amb aquesta
inscripció gratuïta, rebràs per correu electrònic materials i activitats en línia per treballar
la llengua i el nivell que tries. Valencià, anglès, francés, italià i alemany! Te deixem
l’enllaç, www.spluv.es/conversa.

