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La Preinscripció de l’Escola d’Estiu 
-pas a pas- 

Les persones usuàries que tinguen accés a la intranet de 
la UPV poden fer-ho des de la seua intranet, seleccionant 
Inscripcions a l’Escola d’Estiu en l'apartat Sol•licituds, 
notificacions, peticions. 

 
Accedim a la pantalla 

de les Bases de la 
sol·licitud, on s'informa 
dels anys dels 
participants, de la 
necessitat d'introduir les 
dades correctes i de 
l'obligació d'imprimir 
una còpia de la 
sol·licitud final per a 

completar la inscripció (en el cas de no fer la preinscripció amb identificació en la intranet). A 
més, informa del número de telèfon habilitat només per a la informació de la inscripció i del 
correu electrònic de l'Escola d’Estiu. 

Ens ofereix la possibilitat de passar al Formulari d'alta o a Accedir per codi a una 
sol•licitud (aquest pas és per a qui, sense identificar-se en la intranet, ha fet una sol•licitud 
en aquesta edició i vol tornar a editar-la). 

 
S'accedeix al Formulari d'alta i, si esteu registrat com a usuari o usuària de la intranet de la UPV i ja 
vau realitzar una sol•licitud en l'anterior 
edició, dóna l'opció de carregar de 
dades de la sol•licitud de l'any passat i, 
si s'accepta la càrrega, es passa al pas 
2 de la sol•licitud; si no és així, 
s'accedeix al pas 1 de la sol•licitud. 

 
En aquest pas, Formulari de 

sol•licitud, pas 1 de 2, s'ha 
d'indicar si es va realitzar 
alguna inscripció anterior de la 
persona participant o d’algun 
germà o germana; el campus 
al qual anem a fer la inscripció 
(València, Gandia o Alcoi); el 
nombre total de participants 
que cal inscriure (després no 
es podrà augmentar aquest 
nombre); els NIF dels 
pares/tutors (el NIF que no 

s'introduïsca en aquesta pantalla, no generarà la mare/pare/tutora/tutor corresponents i no 
s’hi podrà afegir amb posterioritat). 
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Premem el botó Continua amb la sol•licitud i accedim al pas 2. 

En Dades de la sol•licitud procedim a 
introduir totes les dades, agafant la 

informació indicada en el pas 1 (nre. de 
participants, campus i pares/tutors). 

 
En la primera part, ens informa de la 

manera en què es pagarà la quota de 
participació (rebut: l'Escola genera el rebut 
corresponent i l’envia a l’adreça de correu 
electrònic especificada). Si s'indica el NIF 
de la persona membre de la UPV,  aquesta 
tindrà accés des de la seua intranet al rebut i a pagar-lo directament des de la TPV (pagament amb 
targeta). 

 
També se sol•licita la preferència de contacte. Es poden indicar els telèfons dels pares o 

l’adreça de correu electrònic (en aquest cas, si la indica, la usem per a enviar, a més, la informació 
que l'Escola d’Estiu genera en les seues activitats: informació, terminis d'inscripció, etc.). Aquest 

camp s’ha d’emplenar al seu moment. Si no es fa 
així, l'aplicació no ens deixa continuar. 

 
En Dades familiars, se'ns demana si hi ha alguna germana 
o germà estudiant a la UPV i el seu DNI, a fi d'obtenir la 
prioritat d'inscripció. 
A continuació, s'han d'indicar totes les dades que ens 
demana, sent obligatòries les que estan marcades amb un 
asterisc. A més, si es té interès en l'opció de menjador, s'ha 
de marcar la casella corresponent per a rebre directament 
la informació pertinent. 

 
 

 
Després accedim a les Dades de mare i pare. 

 
 

Apareixen, per defecte, els NIF de cadascun, 
indicats en el primer pas. 

. 
Cal emplenar les dades de la manera més 

completa possible i, com a mínim, els camps 
marcats amb un asterisc. La relació amb la UPV 
pot ser Cap, treballa o estudia, i s'especifica el 
lloc en Entitat UPV; si no hi estiguera indicada, 
s'afig en la casella següent. 



Camino de Vera, s/n · 46022 · Valencia ·Tél.:963877799 · Fax:963877945 · escoladestiu@upv.es · www.upv.es/eestiu 

 

 

 
Després d'introduir aquestes dades, passem a la zona de les Dades del primer o primera participant. 

 
Cal introduir les dades del/de la participant, 

sense deixar els camps obligatoris marcats amb 
l'asterisc. És important indicar les vacunes extra, les 
malalties, les al•lèrgies i les observacions mèdiques. 

 
Cal introduir les dades de l’assegurança mèdica (núm. 

d’afiliació ) i indicar si és de la Seguretat Social o d'una 
companyia privada. Segons s'indique, ens obligarà a introduir 
el número de la Seguretat Social o bé la companyia i el 
número de pòlissa. 

 
Al final, s'indica si se sol•licita participar tot el mes o 

només una quinzena; també s’indica si no volem fer la 
inscripció en aquesta edició. 

 
Així seguirem fins a completar totes i tots els participants 

que hem indicat que anàvem a preinscriure. 
 

(Les persones que van carregar dades per estar ja 
inscrites i estar actives com a usuàries de la intranet de la 
UPV, tindran –per defecte– els cinc buits de participants, que 
es poden deixar en blanc si no són necessaris). 

 
 
 

Al final d'aquest pas, podem introduir les 
dades de les persones que, a més dels 
pares, poden recollir a totes i tots els 
menors de la sol•licitud. 

Amb aquesta finalitat, necessitem 
introduir el NIF de cadascun/a, el nom i els 
cognoms, i la relació amb els/les 
participants. 

 
Després de les autoritzacions, passem 

a l'autorització dels drets d'imatge; 
l'autorització per a realitzar les activitats; 
l’acceptació de les bases i del reglament 
intern, i la informació sobre la incorporació 
al fitxer de dades. 
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Quan ho tinguem emplenat, premem sobre Envia i imprimeix, i si les dades són correctes, l'aplicació ens passarà a una 
pantalla de confirmació. 

Si falta alguna dada, l'aplicació ens indicarà quin és el camp que falta o està incorrecte, i el 
podrem corregir o afegir. 

 
En aquesta pantalla se’ns confirma 
que s'han registrat les dades 
correctament, i ens permet mostrar i 
imprimir la preinscripció en format 
PDF. A més, ens indica un codi 
d'accés per a accedir, sense 
necessitat d'identificació, en la 
intranet de la UPV. 

 
 

Si no ens hem identificat com a 
usuària o usuari de la intranet de la 
UPV, hem d'imprimir-la i signar el 
consentiment en la pàgina 2 (de 3) per a 
portar-lo a l'Escola quan s'òbriga el 
termini de lliurament de la sol·licitud 
signada (vegeu el calendari en les 
bases). 

 
Si hi haguera algun 

problema amb aquest 
pas, s’hi podria accedir 
usant el codi d'accés (en 
el termini de 
preinscripció) des de la 
pantalla inicial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

També s'ha d'aportar l'autorització 
de recollida signada. 

 
Aquests últims passos NO els 

hauran de realitzar les persones que van 
realitzar la preinscripció des de la  
intranet de la UPV (identificant-se com a 
membres de la UPV o les que van 
accedir des de la seua intranet) 
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Confiem que amb aquesta petita guia pas a pas, puguem ajudar-vos, i facilitar i 
resoldre els dubtes que puguen sorgir en la preinscripció a l'Escola d’Estiu. 
Quedem a disposició vostra. 

 
 

L’Escola d’Estiu 


