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CAL TINDRE EN COMPTE PER A LA AUTOMATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT PERMANENT 

REALITZACIÓ DE L'AUTOMATRÍCULA. 

El procés d'AUTOMATRÍCULA es realitza de manera telemàtica a través de l'aplicació UACloud CV de la Universitat 
d'Alacant i es formalitza, posteriorment, a través dels següents passos indispensables: 

1. El pagament del rebut en el termini establit. 
2. El lliurament de la documentació requerida (només en el cas d'alumnat de nou ingrés). 
 
 
ACCÉS I ASSIGNACIÓ DE CITES PER A l'AUTOMATRÍCULA.  

L'accés a l'AUTOMATRÍCULA, mitjançant l'aplicació UACloud CV, es podrà fer entrant a la pàgina web de la Universitat 
Permanent o de la Universitat d'Alacant: 

OPCIÓ 1: des de qualsevol ordinador amb accés a Internet, entre les 9h del primer dia i les 24h de l'últim dia del seu període 
de matrícula (veure període més a baix). 
OPCIÓ 2: des dels ordinadors de l'aula d'informàtica 2, situada en l'Aulari III del Campus de Sant Vicent del Raspeig, si no 
poguera fer-ho des del seu equip, on podrà acudir el dia i a l'hora indicats en la cita de matrícula que vostè ha rebut. 

CARACTERÍSTIQUES DEL PROGRAMA - LLIBRE DE MATRÍCULA. És convenient que, abans d'iniciar el procés 
d'AUTOMATRÍCULA, llija atentament les instruccions de matrícula i conega bé el nostre pla d'estudis (dates i horaris 
d'assignatures, requisits concrets per a cursar algunes assignatures, prova nivell anglès…). Aquesta informació podrà 
consultar-la en el llibre de matrícula així com en la nostra pàgina web (web.ua.es/upua). 

ASSIGNATURES COMPLETES – LLISTES D'ESPERA. Si l'assignatura de la qual desitja matricular-se està completa, podrà 
inscriure's en llista d'espera a través del formulari que estarà disponible en el seu UACloud CV (apartat QÜESTIONARIS) 
durant tot el mes de setembre. En el cas de produir-se alguna vacant es gestionarà la llista d'espera tenint en compte l'ordre 
per a l'assignació de cites de matrícula. 

MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA. Durant el seu període de matrícula podrà entrar quantes vegades vulga al seu UACloud CV 
per a realitzar qualsevol modificació de la mateixa (ampliació, permuta o eliminació d'assignatura). 

ASSIGNATURES AMB PLACES VACANTS A PARTIR DE L'1 D'OCTUBRE. Una vegada finalitzada la matrícula, l'alumnat 
interessat a ampliar la seua matrícula amb alguna assignatura en la qual existisquen places vacants ho podrà fer dirigint-se a 
la secretaria de la Universitat Permanent, presencialment o per correu electrònic a les següents adreces institucionals 
upuaga@ua.es o upua.alumnado@ua.es.  
L'alumnat que vulga optar a una d'aqueixes assignatures i ja l'haja superada prèviament haurà de realitzar la seua sol·licitud a 
través de l'UACloud CV (eAdministración – Instància genèrica). 
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INSTRUCCIONS D’AUTOMATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT PERMANENT 

El procés d’AUTOMATRÍCULA consta de 3 passos: 

1. OBTENCIÓ D’USUARI I CONTRASENYA  

Si s’ha preinscrit per primera vegada en el nostre plan de estudis UPER haurà rebut un correu electrònic en el qual: 

 Se li haurà assignat un compte de correu institucional de la Universitat d’Alacant: XXXXX@alu.ua.es (que serà el seu 
USUARI per a accedir a l’aplicació UACloud CV) i, d’aquesta manera, realitzar la matrícula. 

 Podrà generar la contrasenya en el següent enllaç: https://cvnet.cpd.ua.es/gestIdent/ClaveAcceso/Solicitar/es  

Si ja ha sigut alumne/a de la Universitat Permanent i no disposa de contrasenya (oblit, pèrdua, etc.) per a accedir a UACloud 
CV, haurà de recuperar-la a través del següent enllaç: https://cvnet.cpd.ua.es/gestIdent/ClaveAcceso/Solicitar/es  

2. ACCÉS I PROCEDIMENT 

L’accés a l’AUTOMATRÍCULA es podrà fer des de la pàgina web de la Universitat Permanent a través del UACloud CV amb el 
seu usuari i contrasenya. 

 Si accedeix per primera vegada a UACloud CV, haurà de seleccionar l’idioma (valencià o castellà) en la pantalla inicial. 
 Una vegada dins, haurà de seleccionar l’opció "MATRÍCULA" i seguir els passos que li vaja indicant l’aplicació. 
 A continuació, visualitzarà una finestra (llei de protecció de dades de caràcter personal) en la qual haurà de clicar 

PROCEDIR per a iniciar el procés. 

AVÍS: Assegure’s que el seu navegador permet finestres emergents ja que, en cas contrari, no s’obrirà la finestra per 
a continuar el procediment. 

Aquesta aplicació està formada per diversos <vagons-passos> pels quals haurà de passar prement SEGÜENT, 
podent en qualsevol moment tornar a un anterior. 

 BENVINGUDA: És una pantalla merament informativa. 

 SELECCIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: Apareixerà per defecte seleccionat el pla d’estudis UPER. 

 DADES PERSONALS: Visualitzarà les dades que haja introduït en el formulari de preinscripció. Revise’ls i emplene la 
resta. 

 SELECCIÓ D’ASSIGNATURES: Trie les assignatures de les quals vol matricular-se (mínim 2). Aquestes apareixeran per 
defecte ordenades per títol, encara que es pot canviar l’ordre en el desplegable que apareix a dalt. 

 GRUPS: Veurà el llistat de les assignatures que ha seleccionat prèviament. Si l’assignatura té diversos grups haurà de triar 
el que li interesse, tenint en compte que els períodes d’impartició de les diferents assignatures no coincidisquen. 

 HORARIS: Si les assignatures elegides tenen horaris coincidents o solapats haurà de tornar a la pantalla de grups i 
modificar la seua selecció. 

 RESUM DE MATRÍCULA: Obtindrà un informe que conté la relació de les assignatures matriculades i l’import total. Des 
d’aquesta pantalla podrà eliminar assignatures però no canviar grups. 

 TERMINIS I FORMES DE PAGAMENT: El rebut estarà disponible en UACloud CV a partir de l'1 d'octubre. El termini per a 
fer-ho efectiu finalitza el 12 d'octubre, podent-ho fer en efectiu o amb targeta bancària. 

 DESGLOSSAMENT I REBUT: Aquesta finestra mostra les dades econòmiques de les taxes de la seua matrícula 
(acadèmiques i administratives). 
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 FINALITZACIÓ: En aquesta pantalla pot CONFIRMAR la seua matrícula; si ho fa, apareixerà el JUSTIFICANT DE 
MATRÍCULA (assignatures matriculades i import a pagar). Amb l’obtenció d’aquest document n’haurà finalitzat una part. En 
tancar aquesta pantalla visualitzarà una web en la qual se li indicaran els passos necessaris per a finalitzar correctament tot 
el procés. 

3. PAGAMENT 

El rebut per al pagament de la seua matrícula estarà disponible a partir de l’1 d’octubre, entrant en l’aplicació "REBUTS" del 
seu UACloud CV.  

El termini per a realitzar el pagament finalitzarà el 12 d’octubre, podent-se realitzar: 

 En efectiu, dirigint-se a l’entitat bancària desprès d’imprimir el rebut (en cas que vostè no puga realitzar la descàrrega 
i impressió del seu rebut, tindrà la possibilitat de dirigir-se a qualsevol de les nostres secretaries de l'1 al 5 d'octubre). 

 Amb targeta bancària (Visa, Maestro o Master Card), fent clic en el símbol de € que apareix al costat del rebut. 

La matrícula es formalitza mitjançant el pagament del rebut en el termini establit. Aquest pas és indispensable per a la 
seua correcta formalització. 

 

ALUMNAT DE NOU INGRÉS – LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ 

L’alumnat que es matricule per primera vegada en el pla d’estudis UPER haurà de fer arribar a la Secretaria de la Universitat 
Permanent de l’Aulari III: 

 Una fotocòpia del DNI (en cas de nacionalitat espanyola) o de la targeta del número d’identificació d’estrangers (NIE) o del 
Passaport (els qui no tinguen la nacionalitat espanyola), en vigor. 

Aquest document podrà ser enviat a les següents direccions institucionals: upuaga@ua.es; upua.alumnado@ua.es 

El termini de lliurament finalitzarà el 28 de setembre. 

La formalització de la matrícula no serà vàlida fins que es presente tota la documentació necessària; és un requisit 
indispensable. 


