
PROCEDIMIENT INSCRIPCIÓ/MATRÍCULA 

 

Entrar a l’enllaç http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/cursos/6th-international-workshop-higher-education# 

 

 

 Clicar la pestanya MATRÍCULA. Apareixerà el següent missatge 

 

 

 

  

http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/cursos/6th-international-workshop-higher-education


 En cas de que NO tengui un compte UVic segueixi els següents passos: 

 

1. Clicar la pestanya CREA UN COMPTE NOU   

2. Completar la pantalla següent i clicar ACCEPTO. CREA EL MEU COMTE 

 

3. Comprovar la safata d’entrada de correu electrònic (i la del correu spam).  Rebrà un correu electrònic de 

UVic-UCC <no-reply@uvic.cat> amb l’assumpte “UVic Virtual Campus / Campus Virtual de la UVic” i el 

missatge següent a on s’especifica el nom d’usuari: 

 

  



4. Clicar sobre Paraula clau: clica aquí i la rebràs en aquest mateix correu electrònic i rebrà un correu electrònic 

amb la paraula clau del compte UVic creat per a poder accedir. 

5. Entrar en http://campus.uvic.cat y completar el nombre d’usuari i la clau d’accés que s’han facilitat en els 

correus electrònics. Clicar INICIA SESSIÓ 

 

6. Una vegada a dins veurà el següent missatge a on se li demanarà que introdueixi la clau actual que va rebre  

al seu correu electrònic.  Per a major seguretat introdueixi una nova clau perquè la pugui recordar d’un 

mínim de 6 caràcters i prepeteixi-la.  Clicar CONFIRMAR 

 

 

 A la seva pantalla apareixerà automàticament un missatge a on se li confirmarà que la clau ha estat 

canviada. Clicar ACCEPTAR. 

  

http://campus.uvic.cat/


7. Entrar de nou a l’enllaç http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/cursos/6th-international-workshop-

higher-education# 

 

 

 Clicar la pestanya MATRÍCULA. Apareixerà el següent misatge 

 

 

  

http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/cursos/6th-international-workshop-higher-education
http://www.uvic.cat/formacio-continua/ca/cursos/6th-international-workshop-higher-education


 Clicar JA TINC COMPTE UVIC  i omplir amb el nom d’usuari proporcionat i la clau que ha creat la següent 

pantalla a la que accedirà:  

 

 

8. Ompli el formulari de matrícula/inscripció (desclicar el pagament de l’assegurança) que li apareixerà i cliqui 

ENVIAR. 

 

És imprescindible que a l’apartat d’observacions del formulari hi faci 

constar el nom exacte (segons el programa que hi ha penjat al bloc 

http://mon.uvic.cat/international-workshop/program/) 

  de l’activitat o activitats a les quals assistirà. 

 

 
 
 
Un cop fet l’enviament li sortirà el missatge: 

 
 
 
 

 

http://mon.uvic.cat/international-workshop/program/

