La Nau Gran

Curs acadèmic 2021-2022
Instruccions per a fer la preinscripció al Programa
Universitari per a Persones Majors de la Universitat de
València

INTRODUCCIÓ
• La Nau Gran és el programa de formació per a persones majors de la
Universitat de València. Està organitzat pel Servei de Cultura Universitària.
L’únic requisit per a l’accés al programa és ser major de 55 anys.
• Per conèixer aquesta oferta formativa i, especialment, abans de fer la
preinscripció, et recomanem consultar l'enllaç "Informació Preinscripció
2021-22” a la web www.uv.es/extensiouni.
• La preinscripció és un tràmit imprescindible per a sol·licitar plaça en
primer curs d'un itinerari o dels cursos d'Alts Estudis. Ha de realitzar-se
mitjançant el formulari electrònic disponible en la Seu Electrónica de la UV
a la qual es pot accedir des de la pàgina web : www.uv.es/extensiouni

AVÍS IMPORTANT
• Si has cursat estudis oficials a la UV, has cursat itineraris de La Nau
Gran, ets o has estat personal de la UV o pertanys a Alumni UV, ja
disposes de un usuari i una contrasenya per accedir a la Seu
electrònica de la UV. Cal que vages directament a “Preinscripció pas a
pas” marcada amb una estrella groga.
• Si mai has estat vinculat com a alumnat o personal a la Universitat de
València o mai has fet un tràmit telemàtic en la mateixa, hi ha un pas
previ i imprescindible per poder realitzar la preinscripció a La Nau
Gran: el registre en Seu electrónica. Cal que continues tots els passos,
tant els marcats amb “Com registrar-se en Seu electrónica UV” com
els titulats “Preinscripció pas a pas”.

Com registrar-se en Seu Electrónica UV
Per a registrar-te cal seguir els següents passos:

Escriu en el navegador
aquesta adreça web:
www.uv.es/extensiouni
Punxa damunt l’enllaç: “Informació
Preinscripció Itineraris 2021-22” que
apareix a les novetats de la pàgina.

Usuaris SENSE registre

A continuació clica sobre “Formulari
de Preinscripció”

Apareix la pàgina d’entrada a la Seu
electrònica UV

Com registrar-se en Seu Electrónica UV
Selecciona la segona opció “Usuari de la seu”

Usuaris SENSE registre

Fes clic directament en “Sol·licita accés”, encara no
cal omplir els camps superiors

Com registrar-se en Seu Electrónica UV
Es recomana llegir la informació i polsar “Següent”.

Es recomana llegir la informació de protecció de dades
i tornar a polsar “Següent”

Com registrar-se en Seu Electrónica UV
Emplena totes les dades personals que es sol·liciten en
la pantalla. És recomanable facilitar un telèfon de
contacte. L'apartat “Observacions” no és obligatori. Fes
clic en “Següent”

Usuaris SENSE registre

Escriu el teu correu electrònic i la contrasenya que
desitges (has de recordar-la amb facilitat, hauràs de
tornar a utilitzar-la). Prem “Següent”

La contrasenya ha
d'escriure's dues
vegades

Escriu la paraula que
apareix en la imatge
(respectant majúscules i
minúscules) en la caixeta
blanca.
Fes clic en el quadrat per
acceptar l’avís legal y
finalment en “Enviar”

Com registrar-se en Seu Electrónica UV

Usuaris SENSE registre

Apareixerà el missatge “La seua
sol·licitud ha estat processada
correctament”.
No cal prémer sobre “Obtenir
document”. Tanca aquesta finestra
del navegador.

Has finalitzat el
registre en Seu
electrònica UV
La Universitat et remetrà un missatge al
correu electrònic que has utilitzat per
registrar-te. Has de obrir el teu compte de
correu personal, anar a la teua safata
d'entrada, obrir el missatge remés per
entreu@uv.es i fer clic a l'enllaç que
apareix dins del text. Un missatge
t'indicarà que el teu compte s'ha activat
amb èxit.

Preinscripció Pas a Pas
Anem, ara sí, a emplenar la sol·licitud de preinscripció.
Escriu en el navegador aquesta adreça web: www.uv.es/extensiouni
Punxa damunt l’enllaç: “Informació Preinscripció Itineraris 2020-21” que apareix a
les novetats de la pàgina.

A continuació clica sobre “Formulari
de Preinscripció”

Preinscripció Pas a Pas
A la pàgina d’entrada al formulari :

USUARIS NOUS
Entrar per la segona opció
Si no tens vinculació amb la UV
i ja t’has registrat, cal accedir
fent clic en l’opció “Usuari de
la SEU”.

ALUMNAT I/O PERSONAL (PDI-PAS)
Entrar per la segona opció
Si actualment ets o has estat
alumne de La Nau Gran, personal
de la UV o membre de alumniUV, cal
accedir per l’apartat “Usuari de la
Universitat”

Preinscripció Pas a Pas
USUARIS NOUS
Cal accedir amb el teu propi correu electrònic personal i la
contrasenya que has triat abans al registrar-te.
Si no recordes la contrasenya, tens l’opció: “Recuperar
contrasenya”

ALUMNAT I/O PERSONAL (PDI-PAS)
Cal accedir amb el teu usuari i contrasenya de correu de la UV.
Si no recordes el teu usuari o contrasenya hauràs de contactar amb
naugran@uv.es per tal de rebre indicacions.

Preinscripció Pas a Pas
A partir d'aquí, per favor, llegeix tota la informació i
emplena els camps amb dades actualitzades.
Informació
sobre
protecció
de dades

Dades
personals
de la
persona
sol·licitant

Per passar de pantalla, prem “Següent”
Aquí pots indicar, per
ordre de preferència,
fins a sis estudis
diferents.
Recorda indicar
únicament les opcions
que realment estàs
disposat
a cursar. No demanes
itineraris que no
t’interessen només pel
fet d'emplenar totes les
opcions. L'adjudicació de
plaça en un itinerari
exclou la
possibilitat d'obtenir
plaça en un altre en cas
de produir-se renúncies.

Preinscripció Pas a Pas
Si és la primera vegada que sol·licites preinscripció a La
Nau Gran hauràs d'adjuntar una còpia del teu DNI en
aquesta pantalla.
Si ets PAS o PDI jubilat de la UV hauràs de adjuntar un
certificat de serveis prestats de la UV i un document que
justifique la teua condició de jubilat/a.
Per a això, prem a examinar, busca l'arxiu que vols
adjuntar al teu ordinador, selecciona-lo i prem obrir.
Si tens problemes tècnics per adjuntar aquesta
documentació, pots enviar-la per correu electrònic a
naugran@uv.es o lliurar-la en un sobre tancat en la
consergeria de l'edifici històric La Nau, carrer
Universitat,2.

Camp per enviar comentaris o sol·licitar
aclariments. No és obligatori

Preinscripció Pas a Pas
Al final de la sol·licitud de preinscripció trobaràs en aquesta pantalla l'opció sí o
no sobre el teu consentiment per rebre notificacions respecte al procediment.
Et recomanem que selecciones “sí” per poder rebre informació en el teu correu
electrònic. Després fes clic a “Enviar”.

En prémer “Enviar” obtindràs una pantalla com aquesta. La sol·licitud està
sent enviada, el servidor necessita un temps, per favor, espera.
Una vegada processada, apareixerà en la pantalla el botó “Obtenir
document”, fes clic en ell per obtenir una còpia de la sol·licitud registrada
amb totes les dades aportades. Important: Conservar o anotar el número
d'expedient que apareix en la part superior dreta del document generat.

Preinscripció Pas a Pas
Com saber si la teua sol·licitud ha estat rebuda correctament?
Prem “Els meus tràmits”

Entra en la pàgina web
www.uv.es, desplaça't fins al final
de la página i prem en “Seu
Electrònica UV”

Cal accedir com a usuari UV
(correu UV) o usuari de la seu
(correu personal) i pots
consultar les teues sol·licituds i
imprimir còpia de les mateixes

Per a qualsevol dubte o consulta:
correu electrònic: naugran@uv.es
Servei de Cultura Universitària
Universitat, 2
46003 València
www.uv.es/extensiouni

Moltes gràcies pel teu interès i la teua col·laboració

