
Aplicacions UNED
Totes les Aplicacions oficials de la UNED 
les pots descarregar de manera gratuïta 
des de: «Google Play» / «App Store».

Algunes de les Aplicacions que pots trobar són: 
UNED / UNED Play / Qualificacions / Avisos UNED

+ APP: UNED 
UNED App està dirigida a tot el públic en general i a 
la comunitat universitària: alumnat, docents, i per-
sonal d’administració i serveis.

UNED app és una aplicació de descàrrega i ús gra-
tuït, disponible per als sistemes operatius de iOS i 
Android. Entre els seus serveis, estan les últimes 
notícies de màxima actualitat, l’accés a les xarxes 
socials de la UNED, així com la possibilitat de con-
sultar el correu corporatiu i l’accés a la Targeta Uni-
versitària Intel·ligent (TUI).

A través de la nova app, els estudiants tenen accés a serveis acadèmics com a consulta de notes, 
accés a cursos virtuals, informació sobre pràctiques i ocupació, accés al cercador de la biblioteca i 
continguts digitals i notificacions realitzades pels seus professors.

Les prestacions de UNED app s’aniran incrementant a mesura que es detectin noves necessitats 
i noves possibilitats d’ús. Per a obtenir-la, només és necessari acudir als repositoris d’aplicacions 
habituals per a dispositius Android i iOS.

APPs



+ APP: UNED Play
Aplicació oficial de la UNED per a la reproducció 
de recursos multimèdia dels repositoris

Aquests recursos audiovisuals comprenen esde-
veniments, vídeoclasses, tutories dels Centres As-
sociats, documentals, etc., que se celebren diària-
ment en la UNED.

Aquest nou cercador et permet trobar els recursos 
pertanyents a les assignatures matriculades i tam-
bé et facilita el filtrat de resultats a partir d’autors, 
titulacions i cursos entre uns altres.

Característiques:
- Consulta les teves qualificacions
 en els dos últims cursos.
- També t’informa de les dades del professor 
 que ha corregit el teu examen.
- Podràs accedir als comentaris del professor, 
 si t’ha deixat algun per a tu.
-  En el cas d’exàmens tipus test, l’aplicació et 
 facilita també la plantilla amb les solucions, 
 mostrant els teus encerts i els teus errors.
 - Pots rebre notificacions automàtiques quan 
 hi hagi noves qualificacions disponibles.

+ APP: Qualificacions / Aplicació oficial de la UNED per a la consulta de qualificacions

Aquesta aplicació no ofereix qualificacions d’Accés majors 25/45 anys ni de PAU-Selectivitat



Característiques:
- Rebràs avisos d’Akademos, amb canvis en
 tutories, incidències, etc. També pots accedir
 a Akademos Web des d’aquesta aplicació.
- Podràs consultar els avisos de les teves Qualifica-

cions i accedir a l’aplicació UNED-Qualificacions.
- Podràs gestionar els teus avisos. 
- Rebràs avisos de la Biblioteca de la Seu Central: 
 assabenta’t dels serveis que ofereix i de les seves 

últimes novetats.

+ APP: Avisos UNED / Aplicació oficial de la UNED, 
que et permetrà estar  informat de totes les novetats que són d’interès per a tu.


