
 
SERVEI D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 

Curs Acadèmic 2013-14 
 



 El Servei d’Extensió Universitària ofereix al llarg de cada curs acadèmic, distribuït en dos 
quadrimestres, una àmplia oferta de cursos de diverses àrees de coneixement.  

 Estan dirigits a tota la comunitat universitària i a qualsevol persona, no vinculada amb la Universitat, 
que tinga interès a seguir completant la seua formació. 

 Els períodes d'automatrícula comencen : 
 Cursos primer quadrimestre: A partir del 30 d’octubre  

 Cursos segon quadrimestre: A partir del 16 de desembre (l’oferta s’actualitza cada mes) 

 La càrrega lectiva mínima de cada curs és de 10 hores (1 crèd.). Es poden estendre fins a un màxim 
de 60 hores (6 crèd.). 

 Estudiants d'itineraris de La Nau Gran i estudiants matriculats en Llicenciatures o Diplomatures de la 
UV poden sol·licitar, a la finalització del curs, la incorporació dels crèdits de Lliure Elecció al seu 
expedient, en la Secretaria del seu Centre. 

 El preu del crèdit és: 

 Comunitat Universitària/ 25€ cada 10H 

 Públic en general/ 35€ cada 10H 
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 Tant la CONSULTA de l'oferta com l'AUTOMATRÍCULA es realitza per Internet, a través del Portal de l'Alumne. 

 Per accedir, pot seguir les següents indicacions: 

1. https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/  

2. Seleccioneu en el Menú de l‘esquerra la tercera opció (Matrícula altres estudis i activitats)  

 

 

 

 

 

3. Seleccioneu la segona opció (Matrícula d'activitats del Servei d’Extensió Universitària) 

 

 

 

 

 

  

 

 

El Portal de l'Alumne és 
un entorn informàtic 

segur i protegit.  
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https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/


PORTAL DE L’ALUMNE – CONSULTA I AUTOMATRÍCULA -CURSOS NAU GRAN   
SERVEI  D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 

 

Automatrícula – Pas a Pas 
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AVÍS: Els estudiants de la UV només poden 
accedir a l'automatrícula amb el seu usuari 
i contrasenya UV. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

 

 Entreu com a usuari vinculat a la 
Universitat. 
 

 Punxeu en la fletxa 
 

 
 

 I, a continuació, introduïu el vostre 
usuari i contrasenya.  

 
 

 Recordeu: 
 L'usuari i contrasenya l'hi van 

proporcionar en la seua primera 
matrícula en la Secretaria del seu Centre. 

 L'usuari i contrasenya és personal i 
intransferible.  

 Ha de conservar-ho i guardar-ho en un 
lloc segur. 

 No ho proporcione a ningú. 
 S'han d'introduir en minúscula. 
 El camp «Usuari» mai s’ha d’emplenar 

amb l ‘extensió  “@alumni.uv.es” 
 

ENTRADA a la MATRÍCULA  en cas de ser ESTUDIANT DE LA UV: 
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NOUS ESTUDIANTS EXTERNS  
ESTUDIANTS EXTERNS 

REGISTRATS AMB ANTERIORITAT 

 SI ÉS LA PRIMERA VEGADA QUE ACCEDEIX ALS NOSTRES 
CURSOS: 

 És necessari registrar-se prèviament. 
 

 
 
 
 

 introduïu el NIF (ej:12345678M) i punxeu en la fletxa. 
 A continuació es mostraran una sèrie de camps que s'han 

d'emplenar obligatòriament. 
 IMPORTANT: Quan emplene el camp «Paraula de pas» 

recordeu que va a ser la seua contrasenya per entrar al 
nostre portal. Ha de contenir 8 dígits. Recordeu-la i no la 
proporcione a ningú. 

 Una vegada finalitze d'emplenar tots els camps, en la part 
superior, a la dreta, trobarà el botó «GUARDAR» 

 

 Si en altres ocasions JA HA ACCEDIT (bé en consulta o 
en matrícula) ALS NOSTRES CURSOS: 

 
 Empleneu dins de l'espai reservat a «Usuari Extern a la 

Universitat», el seu correu electrònic i la seua «Paraula 
de pas» (la contrasenya). 

 A continuació, punxeu en la fletxa. 
 
 
 
 
 
 
 

 AVÍS: En cas d'oblidar o perdre la contrasenya, 
empleneu el NIF i l’adreça de correu electrònic. A 
continuació, consulteu el vostre correu electrònic. En 
uns minuts rebrà un correu del Servei d'Extensió 
Universitària amb la informació requerida. 
 

 
 

ENTRADA a la MATRÍCULA  en cas de NO ser ESTUDIANT DE LA UV: 
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Els cursos de la Nau Gran estan organitzats per campus i per quadrimestre. 
 S’ha de seleccionar: 

1.  El campus (Blasco Ibáñez, Tarongers, Burjassot, Ontinyent, Altres)  
2. El tipus: Curs de Lliure Elecció 
3. El quadrimestre (1,2) 
L’oferta es mostrarà una vegada es punxe en la icona «LUPA»   

Consulta – Matrícula cursos LA NAU GRAN 
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PER CONSULTAR LA INFORMACIÓ DELS CURSOS: 

 Per consultar la informació de cada curs (Informació General, Horaris, Professorat, Programa) 

ha de punxar dins del nom del curs. Una vegada dins, trobarà quatre pestanyes amb tota la 

informació que necessite consultar. 
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 PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA EN UN CURSO: 

 Si desitja formalitzar la matrícula, ha de seleccionar el curs punxant en el cercle que està a 

l'esquerra del curs i, després, punxar en la pestanya MATRÍCULA (en color taronja).  

 

 

 

 

 

 A continuació, se li obrirà una finestra que li demanarà les dades de la targeta bancària. Una 

vegada introduïts i activat el botó PAGAR, l'usuari rebrà un missatge de confirmació i un 

justificant en format .pdf . És important guardar o imprimir el justificant de pagament. 

 Si haguera ocorregut algun error en la introducció de dades, l'usuari rebrà un missatge 

informatiu. 
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 En cas de necessitar consultar la informació referent a cursos ja matriculats, s'ha d'entrar al 

portal de l'alumne (veure diapositives anteriors) i una vegada dins del portal, punxar el botó 

«Resum de Matrícula» ( disponible en la part de baix, a l'esquerra, en color blanc) 
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Servei d’Extensió Universitària 
Carrer Amadeu de Savoia 4, planta baixa  
46010 Valéncia 
Tel.: 96 398 38 00  
extensio@uv.es  
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