
 

  

JORNADES D'ACOLLIDA 
Servei informàtic 

Campus de Gandia – Escola Politècnica Superior de Gandia 
http://www.gandia.upv.es 

Descripció breu 
Ací trobaràs informació rellevant en relació amb els tallers  

de UPVNET realitzats durant les jornades d'acollida. 
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Si no recordes el teu PIN: 

1. Accedeix a www.gandia.upv.es i prem sobre Accés identificat: 

 

 
2. Accedeix a l'enllaç Has oblidat el teu PIN?

 

http://www.gandia.upv.es/
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3. Per a la recuperació del PIN hauràs d'emplenar el següent formulari. Has de tenir en 
compte que el telèfon mòbil ha de ser el que s'haja facilitat en la matrícula de la UPV i 
el tipus usuari has de seleccionar Alumne (PIN). 
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Si no recordes la teua contrasenya:  
1. Accedeix a la teua intranet des de www.gandia.upv.es i prement sobre Accés 

identificat accedeixes a l'apartat Intranet 

 

 
2.  En la secció Serveis :: Serveis de xarxa, accedeixes a Canvi clau domini ALUMNE:   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gandia.upv.es/
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3. T'apareixerà el formulari que es mostra a continuació. Ací podràs conèixer quin és el 
teu usuari (el necessitaràs per poder accedir als equips de la Universitat o per  poder 
configurar la connexió WiFi o el correu en qualsevol altre dispositiu) i podràs crear una 
nova clau, has de tenir en compte que aquesta ha de complir la política de 
contrasenyes de la UPV. 
 

 

 

Dades d'accés 
Aules  
Necessitaràs:  

- Nom usuari 
- Contrasenya (no confondre amb el PIN) 
- DOMINI (ALUMNE) o USUARI@ALUMNE.UPV.ES 

Intranet 
- DNI (sense lletra) 
- PIN 

Accés a través de: 

https://www.upv.es  
https://www.epsg.upv.es 
https://www.gandia.upv.es   

A través de la Intranet tens accés al correu electrònic i al poliformaT, així com a diversa 
informació d'interès per a l'alumne, tant de gestió com acadèmica. 

 

 

login 

https://www.upv.es/
https://www.epsg.upv.es/
https://www.gandia.upv.es/
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Office 365 – Microsoft Teams 
Office 365 Educació és un conjunt de serveis que inclou Office Online (Word, PowerPoint, Excel 
i OneNote), 1 TB d'emmagatzematge en OneDrive, Outlook, Yammer i llocs de SharePoint.  

Teams és una eina dins de l'entorn d’Office 365, que permet realitzar reunions de 
videoconferència, s’aplica en la impartició de la docència en línia en la UPV. 

Donar-se d’alta en Office 365 
És imprescindible que et dónes d'alta en Office 365 per a poder accedir posteriorment a 
l'entorn i eines que t'ofereix. Has d'accedir a la Intranet de la UPV amb el teu DNI o passaport i 
el teu PIN (4 dígits) :: Eines :: Office 365 :: Alta del servei. 

 

Pot tardar diverses hores. 

IMPORTANT: Per a utilitzar Office 365 disposa d'un nou identificador (serveix tant com a nom 
d'usuari com a adreça de correu): 

usuari@upv.edu.es 

Si algun servei de Microsoft et demana credencials, introduïx l'identificador anterior. Per a 
comprovar que l'identificador et pertany, serà redirigit automàticament a la web de la UPV, on 
hauràs d'introduir les teues credencials d'Intranet. 

Accés a Teams 
Pots accedir des de la Intranet :: Office 365 :: Accés a la plataforma  

 

O des de la url https://o365.upv.es  

 Una vegada ací seleccionem la icona corresponent per a accedir a Teams 

 

https://o365.upv.es/
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Redirecció del correu d’Office 365 
Primer accedim a la plataforma d’Office 365, una vegada ací premem la icona de Outlook que 
ens apareix a l'esquerra: 

 

 

Una vegada en el correu accedim a ajustaments prement la icona de la roda dentada, i al final 
de la finestra premem l'opció ‘Mostra tota la configuració de l’Outlook’ 
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Ens apareixerà una nova finestra, accedirem al menú ‘Correu’, subapartat ‘Reenviament’ i 
habilitem el reenviament indicant quina serà l’adreça de correu electrònic a la qual es 
reenviaran els missatges. En cas de desitjar conservar una còpia dels missatges reenviats, 
habilitarem la casella corresponent. 

 

 

 

Doble Factor d’autenticació (2FA) 
Necessari per a accedir a alguns serveis com a Office 365, VPN o poliLabs.  

Hi ha dues possibilitats: mitjançant una App o amb una trucada a un telèfon (mòbil o fix). 

Informació sobre la configuració del 2FA: https://www.upv.es/id/374 

https://www.upv.es/id/374
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Accés als Recursos informàtics de la UPV 
Ací trobaràs la informació necessària per a poder accedir als recursos informàtics de la UPV 
tant si estàs situat dins com fora de la mateixa universitat. 

http://infoacces.upv.es 

Accés a la xarxa WiFi de la UPV 
http://wifi.upv.es 

Pots seleccionar el sistema del dispositiu que desitges configurar des del menú de l'esquerra 
‘Accés sense fil’, i podràs veure els ajustaments recomanats per a connectar-se a la xarxa 
UPVNET. 

 

Correu electrònic 
Mateix usuari que en el domini ALUMNE. La contrasenya inicialment no la coneixem i per tant 
cal canviar-la: 

http://www.upv.es/contenidos/INFOACCESO/infoweb/infoacceso/dat/839429normalv.html  

Accés a través de https://webmail.upv.es  

 
Configurar el correu electrònic en un dispositiu  

Consultar la pàgina web següent: 

http://www.upv.es/entidades/ASIC/catalogo/704712normalv.html  

Servei d'Intercanvi de Fitxers 
Com el correu té una grandària màxima de missatge de 20 Mbytes, si desitges enviar grans 
quantitats de dades has d'utilitzar la plataforma d'Intercanvi de Fitxers, amb un límit de 2Gb: 

https://intercambio.upv.es 

 

Programari a la disposició dels alumnes 
En aquesta plataforma podràs descarregar alguns programes comercials amb llicència d'ús. 

https://software.upv.es 

Antivirus corporatiu 
La Universitat proporciona un programa de protecció contra virus informàtics, aquest es pot 
descarregar des d'ací: https://software.upv.es. 

Azure Dev Tools 
Tots els alumnes, que estiguen actualment matriculats poden utilitzar gratuïtament 
programari de Microsoft, sempre que s'empre amb finalitats educatives i/o de recerca. 

Més informació: http://asic.blogs.upv.es/licencia-msdnaa-en-la-upv/  

Portal de MSDNAA UPV: http://www.upv.es/id/181  

http://infoacces.upv.es/
http://wifi.upv.es/
http://www.upv.es/contenidos/INFOACCESO/infoweb/infoacceso/dat/839429normalv.html
https://webmail.upv.es/
http://www.upv.es/entidades/ASIC/catalogo/704712normalv.html
https://intercambio.upv.es/
https://software.upv.es/
https://software.upv.es/
http://asic.blogs.upv.es/licencia-msdnaa-en-la-upv/
http://www.upv.es/id/181
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PoliformaT 
PoliformaT és la plataforma online de la Universitat Politècnica de València, on podrem trobar 
els materials que els professors posen en les assignatures/cursos en els quals estem 
matriculats. Per a entrar a PoliformaT hem d'accedir a la següent url i punxar en la part 
superior dreta, a ‘Identificar-se’. 

https://poliformat.upv.es 

  

Unitats de xarxa 
Unitat G  
És unitat de xarxa utilitzada pels professors per a deixar material relacionat amb certes 
assignatures. És solament de lectura. 

Unitat W 
És un recurs de xarxa per a guardar les dades personals i tenir accés a elles tant des dels equips 
allotjats en el campus com fora. 

Si la connexió vol fer-se des de casa o des de qualsevol altre lloc: 

- Alumnes: Connectar una unitat de xarxa a 
https://alumnos.upv.es/(lletra_inicial)/(usuari) 

Us demanarà "usuari", "domini" i "contrasenya". Poseu "d'usuari" ALUMNO\<usuari> 

 

Localització del personal informàtic 
- Plataforma Gregal: http://gregal.upv.es, apartat ‘Sol·licituds i incidències 

informàtiques’. 
- Edifici H en els despatxos que hi ha al costat de les aules de pràctiques situades en la 

1a planta: H-108, H-110, H-112, H-113 i al costat de l'aula de lliure accés situat en la 
planta baixa: H-002. 
 

 

https://poliformat.upv.es/
https://alumnos.upv.es/(letra_inicial)/(usuario)
http://gregal.upv.es/
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