
CONNECTA'T I APRÈN EN LA UPUA AMB EL TALLER GRATUÏT UACLOUD 
2020-2021 

Des de fa diversos cursos la Universitat Permanent utilitza UACloud, com una 
important eina que facilita serveis acadèmics, administratius i d'informació 
universitària que permeten accedir des de la pàgina web http://web.ua.es/upua, a 
tot l'alumnat matriculat en la UPUA des de qualsevol dispositiu informàtic connectat 
a Internet. Una vegada matriculat l'alumnat podrà consultar el seu expedient 
acadèmic, les assignatures que està cursant, bibliografia recomanada, enllaços 
d'interès, materials, anuncis i contactar directament amb el professorat per a 
consultes sobre la disciplina o temes objecte d'estudi. 

A fi de facilitar la familiarització, l'aprenentatge i maneig d'UA CLOUD, durant 
setembre i octubre, podrà rebre un curset desenvolupat en col·laboració amb el Voluntariat Tecnològic d'EuCoNet.  
 
Li convidem a participar en el mateix i inscriure's durant el procés de matrícula. El taller, de 6 hores de duració, és de 
caràcter gratuït i no suposa un curs de la programació específica de la Universitat Permanent. 

 
CONTINGUT DEL CURS 

• Gestió de la contrasenya: Obtenció i renovació de 
contrasenyes d'accés a UACloud. 

• Conceptes generales UACLOUD. 

• Mi configuració: Foto, domicili, etc. 

• Guies docents. 

• Anuncis, missatges i tutories. 

• Videoconferències amb Google Meet 
 

• Descàrrega de materials docents. 

• Expedient acadèmic. 

• Xarxa WIFI. 

• Recursos d'aprenentatge: dubtes freqüents, 
glossaris, bibliografia, enllaços. 

• Videotutorials UACLOUD. 

• Missatgeria instantània amb Telegram 

 

DATES IMPARTICIÓ 
            

Codi Grup CAMPUS  Horari 

90589 1 29 de setembre i 1 d'octubre  Matí: 10 a 13h 

90589 3 29 de setembre i 1 d'octubre  Vesprada: 17 a 20h 

90589 5 6 i 8 d'octubre  Matí: 10 a 13h 

90589 7 6 i 8 d'octubre  Vesprada: 17 a 20h 

 
Codi Grup SEU ALACANT Horari 

90589 2 29 de setembre i 1 d'octubre Matí: 10 a 13h 

90589 4 29 de setembre i 1 d'octubre  Vesprada: 17 a 20h 

90589 6 6 i 8 d'octubre  Matí: 10 a 13h 

90589 8 6 i 8 d'octubre   Vesprada: 17 a 20h 

 
Places limitades a l'aforament.  
 

 
NOTA IMPORTANT 

 
LA MATRICULACIÓ Al TALLER GRATUÏT LA REALITZARÀ L'ALUMNE EN L'AUTOMATRÍCULA COM LA 

RESTA D'ASSIGNATURES DE LA UPUA. 
 

http://web.ua.es/upua

