Campus STT-Formació agrària.
Preguntes freqüents
L’Aula Virtual del Servei Transferència de Tecnologia té programat fer successives edicions de
cursos de formació per a professionals agropecuaris. Aquests cursos són totalment gratuïts i estan
disponibles les 24 hores del dia.
COM EM PUC INSCRIURE EN ELS CURSOS?
Accedeix al web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica:
http://www.agroambient.gva.es/es/

> Desenvolupament Rural
> Formació i Transferència
>Formació
> eFormacio: CAMPUS STT-FORMACIÓ AGRÀRIA
O directament per la següent URL:
http://www.agroambient.gva.es/va/web/desarrollo-rural/eformacio-campus-stt-formacio-agraria

Comprova que el curs que t’interessa té obert el període de inscripció.
Si és el primer curs que faràs al Campus STT-Formació agrària, fes clic en “Si no està registrat,
punxe ací”; ompli la fitxa i en guardar canvis es registrarà la petició. Després rebràs un correu que
t’indicarà quin és el teu codi d’usuari i la contrasenya. Si ja has fet un altre curs, simplement
hauràs d’introduir l’usuari i la contrasenya i, una vegada cliques en “Inscripció”, la sol·licitud
quedarà registrada.
VAIG FER UN CURS AL CAMPUS
CLAUS D’ACCÉS. QUÈ FAIG?

JA

STT-FORMACIÓ

AGRÀRIA PERÒ NO RECORDE QUINES SÓN LES

En aquest cas hauràs de seleccionar l'opció “He oblidat la meua contrasenya”. A continuació, el
sistema et demanarà que introduïsques la teua adreça electrònica; quan ho hages fet, rebràs un
correu amb l’assumpte “RECUPERACIÓ DE DADES” que t’indicarà quin és el teu usuari i et
permetrà posar una altra contrasenya nova.
DESPRÉS D’INSCRIURE-M’HI, QUÈ HE DE FER?
Després d’inscriure-t’hi has d’esperar a rebre un correu electrònic que t’indique que estàs inscrit a
la llista d’espera. Els administradors del campus faran la matriculació per l’ordre de la llista
d’espera fins a completar les places ofertades. Quan la matrícula siga efectiva, rebràs un correu
confirmant la matrícula.
TINC UN PROBLEMA INFORMÀTIC O DE CONFIGURACIÓ
CAMPUS STT-FORMACIÓ AGRÀRIA. QUÈ FAIG?

DEL MEU EQUIP QUE NO EM PERMET ACCEDIR AL

Accedeix a l’enllac http://www.eformacion.gva.es/va/asistente per a comprovar si la configuració és
l’adequada.
Si no es soluciona el problema, accedeix a l’enllaç: http://www.eformacion.gva.es/va/contacto o
telefona al 963 985 300.

CRITERIS D'INSCRIPCIÓ ALS CURSOS EN LÍNIA
GESTIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Requisits Generals
Residents en la Comunitat Valenciana que estiguen en edat laboral (des dels 16 anys)
Requisits específics
Podrà haver-hi, per a certs cursos, requisits específics, que seran recollits en la convocatòria corresponent.
Preinscripció i funcionament de la llista d'espera
Amb caràcter general, s'obrirà un període de preinscripció amb una antelació mínima de dues setmanes
previ a l'inici del curs. En realitat la preinscripció al curs és la inscripció en una llista d'espera. La duració
d'aquest període serà d'una setmana.
La preinscripció es realitzarà a través de la següent URL:
http://www.agroambient.gva.es/va/web/desarrollo-rural/eformacio-campus-stt-formacio-agraria
El sol·licitant accedirà al Campus STT-formació agrària, es donarà d'alta si no ho està i s'inscriurà en la
llista d'espera del curs o cursos publicats del seu interés.
Serà imprescindible que el sol·licitant dispose d'un compte de correu electrònic propi i que no estiga
vinculat a un altre usuari de e-Formacion.
A través de la missatgeria del campus se li comunicarà per correu electrònic que ha sigut inclòs en la llista
d'espera.
En els cursos autoformatius no se seguirà aquest procediment, ja que tindran oberta la matrícula durant
tot el període que dure l'edició, i la matriculació serà automàtica, sense existir llista d'espera.
Matrícula
Al llarg de la setmana següent al tancament del termini de preinscripció es procedirà a la matriculació pels
administradors del campus.
Se seleccionaran per ordre d'entrada en la llista d'espera i, en el seu cas, segons les prioritats establides pels
requisits específics. Es matricularà en primer lloc a aquells integrants de la llista d'espera que hagen
acreditat algun criteri prioritari. A continuació es matricularà a la resta d'alumnes de la llista d'espera per
ordre d'inscripció, fins a completar-se el nombre de places oferides.
Prioritats:
• Sol·licitants d'ajudes de producció ecològica (per als cursos relacionats amb aquesta matèria).
• Sol·licitants d'altres ajudes agràries amb necessitat d'acreditar crèdits de formació.
• Tècnics de cooperatives o entitats que requerisquen formació en la matèria específica del curs.
Si la llista d'espera es completa, es podrà ampliar el nombre de places fins a un 10% per a aquells
interessats que no han pogut preinscriure's i puguen acreditar algun dels criteris de preferència del paràgraf
anterior, sempre que el sol·liciten abans de l'inici del curs.
Funcionament de la llista d'espera
La llista d'espera constituïda per les sol·licituds no matriculades, servirà per a suplir baixes o renúncies
ocorregudes durant els primers dies del curs a criteri dels administradors del campus.
No es podrà completar més d'una vegada el mateix curs. Si algun alumne es preinscriu en la llista d'espera
d'un curs que ja té certificat, es procedirà a donar-li de baixa d'aquesta. Si per qualsevol circumstància un
alumne realitza de nou un mateix curs, no tindrà dret al certificat d'aqueixa edició.
Penalitzacions
Els alumnes que abandonen el curs sense cap justificació queden penalitzats durant les dues edicions
següents del mateix curs. En cas de presentar sol·licitud en qualsevol d'aqueixes dues edicions següents,
passarien a ocupar l'últim lloc en la llista d'espera.

