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UNIDISCAT. UNIVERSITAT I DISCAPACITAT A CATALUNYA

Un dels objectius del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és promoure la igualtat
d’oportunitats de l’estudiantat amb discapacitat en l'àmbit de la vida universitària, així com del
professorat i del personal d’administració i serveis amb discapacitat; és per això que la Comissió
d’Accés i Afers Estudiantils del CIC va aprovar el document Universitat i Discapacitat a
Catalunya (UNIDISCAT).
En aquest document es desenvolupa un projecte que parteix de la necessitat de respondre al
repte d’aconseguir una universitat plenament inclusiva. Es tracta d’organitzar respostes
coherents dins del marc legal i d’aportar línies d’actuació aplicades a l’àmbit actitudinal,
organitzatiu, curricular, d’acreditació de títols i de prestació de serveis.
Davant la necessitat de promoure línies d’actuació comunes, el Consell Interuniversitari de
Catalunya va impulsar, l’any 2006, la creació de la Comissió tècnica UNIDISCAT on estan
representades les universitats catalanes i també en formen part: tres assessors, el cap i un
tècnic de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat, un representant del Departament
de Benestar Social i Família i un representant del Departament d'Ensenyament.
Els objectius de la Comissió tècnica són:
-

-

Analitzar la situació actual i les necessitats dels estudiants, dels professors i del personal
d’administració i serveis amb discapacitat per tal d’oferir un protocol d’actuació i resposta
davant de les diverses accions que permetin una universitat inclusiva.
Crear un espai de treball conjunt entre les universitats catalanes per mantenir una bona
coordinació i promoure línies d’atenció comunes.
Estudi del marc legal i jurídic envers a les adaptacions curriculars i altres aspectes que
garanteixi l’accessibilitat i la igualtat d’oportunitats.
Estudi de les adaptacions d’accés i de les adaptacions curriculars dels estudiants amb
discapacitat: adaptacions no significatives i adaptacions significatives.
Establir col·laboració amb altres departaments o entitats que també tractin aspectes
relacionals amb la discapacitat, per tal d’unir esforços per la igualtat d’oportunitats.
Elevar propostes a la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del CIC.

El curs 2017-2018, 3.411 estudiants amb discapacitat estaven matriculats a les universitats
catalanes; el curs 2018-2019 es van matricular 725 estudiants de nou accés.
Tot seguit es detallen els programes i serveis que han dissenyat les universitats per atendre les
necessitats dels estudiants, del professorat i del personal d’administració i serveis amb
discapacitat.
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UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIVERSITAT DE BARCELONA
Servei d’Atenció a l’Estudiant – Programes d’Integració
Adolf Florensa, 8
08028 Barcelona
Tel. 93 403 54 15
Correu electrònic: sae.integracio@ub.edu
Web: http://www.ub.edu/sae/integracio.html

Programes
Servei d’Atenció a l’Estudiant – Programes d’Integració
La Unitat de Programes d'Integració forma part del Servei d'Atenció a l'Estudiant de la
Universitat de Barcelona. L'objectiu és que els estudiants amb necessitats educatives
específiques tinguin l’atenció que requereixen i puguin gaudir d'una efectiva igualtat
d'oportunitats a la seva vida acadèmica.
Així doncs, el nostre compromís és treballar per una universitat cada cop més inclusiva amb
actuacions que van des de l'atenció més directa i individualitzada fins al desenvolupament
d'activitats de formació i sensibilització per a tota la comunitat universitària.
Les principals funcions i serveis que posem a la vostra disposició les trobareu englobades en
aquests programes:


El programa FEM VIA ofereix atenció directa i especialitzada a l’alumnat amb
discapacitat.



El programa AVANÇA dona suport a l’alumnat amb dificultats acadèmiques derivades
de circumstàncies físiques, sensorials i/o psicològiques, però sense certificat de
discapacitat (per exemple TDAH, dislèxia, malalties greus, etc.).
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Serveis:


Informació i assessorament a tota la comunitat universitària sobre qüestions
relacionades amb l’alumnat amb discapacitat i les necessitats educatives específiques
en l’àmbit universitari:
o Informar als futurs alumnes amb NEE sobre les possibilitats que la UB els pot
oferir.
o Proposar adaptacions individualitzades per a cada estudiant amb NEE als
ensenyaments.
o Fer el seguiment dels alumnes que s’acullen als nostres programes.
o Assessorar sobre la normativa vigent i els recursos que poden ser més adients.
o Ajudar a resoldre els dubtes del professorat que ha d’atendre la diversitat a
l’aula.
o Organitzar i/o participar en jornades, cursos i tallers formatius.
o Participar en estudis i projectes que promocionin les bones pràctiques en
aquest àmbit.



Productes de suport per facilitar l'activitat acadèmica. El seu préstec és gratuït i depèn
de la disponibilitat i de la valoració per part dels nostres tècnics. En el nostre banc de
productes de suport pots trobar:
o Cadires de rodes de bipedestació o elevació vertical
o Sistemes de freqüència modulada
o Llibretes autocopiatives
o Fonendoscopis electrònics digitals
o Gravadores digitals
o Programari de suport a la lectura i escriptura (Claroread)
o Programari amplificador de pantalla (Zoomtext).



Suport personal per part de companys i professionals:
o L’alumne de suport és un estudiant que ofereix el seu ajut a un company d’aula
amb discapacitat en tasques relacionades amb la presa d’apunts i la mobilitat
per l’interior dels campus (desplaçaments i acomodació del lloc de treball).
o El servei d’interpretació de llengua de signes s’ofereix a l’alumnat que ho
requereix i està matriculat en ensenyaments oficials de la UB. Aquest preveu,
sempre que sigui possible, cobrir les hores de classe, tutories obligatòries i
proves d’avaluació.
o El Meetup per alumnat amb trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA) suposa un
espai de trobada on aquests estudiants, amb el suport d’un equip de
professionals, poden compartir experiències, inquietuds i estratègies per
afrontar millor l’etapa universitària.



Foment de la inserció laboral i les pràctiques per a l’alumnat amb discapacitat, oferint
activitats, assessorament i oportunitats, en col·laboració amb els serveis de la UB i
altres entitats externes.
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Promoció de l’accessibilitat amb propostes de millora i assessorament en qüestions
referides a l’adaptació dels espais, les eines més habituals i l’adequació de materials.

Projecte studia
El projecte Studia ofereix suport acadèmic a universitaris amb malalties de llarga durada que,
en conseqüència, han de fer llargues estades hospitalàries (conveni amb l’Hospital Clínic).
L’objectiu és ajudar a prosseguir els estudis a tot l’alumnat de la Universitat de Barcelona que,
per circumstàncies clíniques, han d’interrompre la seva activitat acadèmica.

Serveis:






Seminaris de reforç relacionats amb les diferents assignatures o matèries que cursa
l'estudiant.
Intermediació entre l'alumnat i el professorat, tutoria i coordinació d'estudis i de les
facultats.
Tutorització i supervisió per a la realització d'exàmens i proves.
Tramitació de gestions acadèmiques (matrícules, canvi d'assignatures, reduccions o
ampliació de crèdits, compulsa de titulacions, etc.)
Suport acadèmic i humà en qualsevol vessant, tant a l'Hospital Clínic com domiciliari.

Càtedra UB-Fundación Adecco per a la integració laboral de persones amb discapacitat
El seu objectiu és analitzar i avaluar el procés d’integració laboral de les persones amb
discapacitat i l’impacte que tenen les empreses en aquest procés a través de les seves
polítiques de responsabilitat corporativa i gestió dels recursos humans. Mitjançant aquest
anàlisi es pretén detectar les problemàtiques específiques i desenvolupar estratègies per
eliminar o reduir les possibles barreres que es troben les persones amb discapacitat per
incorporar-se al mercat laboral en igualtat de condicions.

Baskin at university
La Universitat de Barcelona ofereix la pràctica del “Baskin”, una adaptació del basquet amb un
enfocament inclusiu que permet la participació de qualsevol persona, independentment de les
seves característiques (a diferencia d’altres esports exclusivament destinats a persones amb
discapacitat). L’equip “Baskin Mundet” es va fundar l’any 2013-14 amb el recolzament de la
Facultat d’Educació i el Servei d’Esports de la UB i forma part del projecte europeu “Baskin at
University”.
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Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació (UTAC)
La UTAC és un servei extern de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona que
s’adreça a les persones amb discapacitat motriu que es poden beneficiar de l’ús de formes
alternatives d’accés a l'ordinador, comunicació i mobilitat assistida. Aquest servei proporciona
informació, assessorament i la possibilitat de provar algunes eines d’accés més específiques.

Normativa relacionada amb les persones amb discapacitat
-

-

Estatuts de la UB: Decret 246/2003, de 8 d’octubre. DOGC núm. 3993, de 22 d’octubre.
Articles 4, 121 i 135.
Reserva de places en ensenyaments de Màster per a estudiants amb discapacitat:
aprovada per la Comissió Acadèmica de Consell de Govern en data 27 de novembre
de 2017
Normes de funcionament del Servei d’Intèrprets de Llengua de Signes de la UB:
aprovada pel Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística en data 30 de juny de 2014
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Observatori per a la Igualtat de la UAB
L’Àgora, edifici R, despatx R/129. Campus UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel. 93 581 29 29
Correu electrònic: observatori.igualtat@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/observatori-igualtat/
PIUNE, Servei Per a la Inclusió a la UAB
Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques
Plaça Cívica. Local 02, Campus UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel. 93 581 47 16
Correu electrònic: fas.piune@uab.cat,
Web: https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee-1345747945684.html
Programa d’actes infoaccesibles i programa d’art accessible
Edifici RR, despatx R/101, Campus UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel. 93 581 42 81
Correu electrònic: Manel.Ebri@uab.cat

OBSERVATORI PER A LA IGUALTAT DE LA UAB
L’Observatori per a la Igualtat va iniciar la seva activitat l’any 2005 i centra les seves actuacions
en l’àmbit de la igualtat entre dones i homes, la discapacitat i la desigualtat social i econòmica.
És una entitat de caràcter universitari creada pel Consell de Govern de la Universitat Autònoma
de Barcelona com a suport tècnic en el disseny i l’avaluació de les polítiques d’igualtat en els
àmbits mencionats.
En matèria de discapacitat, l’Observatori per a la Igualtat ha realitzat el Segon Pla d’Acció sobre
Discapacitat i Inclusió de la Universitat Autònoma de Barcelona Sexenni 2018-2023 (II PAD). El
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II PAD inclou un total de 32 mesures que recullen les accions i compromisos adoptats per la
UAB per la inclusió de les persones amb discapacitat. Es tracta d’un document que pren com a
punt de partida la diagnosi realitzada per la mateixa entitat. A més, el procés d’elaboració ha
implicat el col·lectiu de persones amb discapacitat, així com una comissió de persones expertes
en la matèria des de diverses perspectives.
També és l’entitat encarregada d’organitzar la Jornada Institucional en commemoració del Dia
Internacional de a les persones amb Discapacitat de la UAB.
PIUNE
El Servei per a la Inclusió a la UAB, Suport a estudiants amb Necessitats Educatives
Específiques (PIUNE), treballa per garantir que qualsevol persona, independentment de la seva
discapacitat o NEE, pugui accedir als estudis superiors amb igualtat d’oportunitats i gaudir
d’una vida acadèmica i social plena i autònoma a la universitat com la resta dels seus
companys.
Desenvolupa accions per facilitar tant el suport al progrés i a l’èxit acadèmic mitjançant l’acció
tutorial d’acompanyament als estudiants amb necessitats educatives específiques dins del
marc del Pla d’Acció Tutorial de la UAB, com la inserció laboral dels estudiants, aprofitant les
sinergies amb la resta d’agents de la comunitat universitària.
Atén a estudiants amb discapacitat física, visual, auditiva, múltiple, amb trastorns
d’aprenentatge o trastorns mentals.
Àrees de treball:





Unitat pedagògica: avaluació necessitats educatives, tutories i seguiment
individualitzat. Mediació amb professorat.
Unitat tecnològica: recursos educatius que possibiliten el seguiment de les
classes.
Mobilitat: transport adaptat i acompanyaments a peu pel campus.
Orientació i inserció laboral: programa UABImpuls per a facilitar la inserció al
mercat laboral.

El Programa UABImpuls que es desenvolupa conjuntament des del Servei Per a la
Inclusió a la UAB, Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques i el
Servei d'Ocupabilitat de la UAB, té l’objectiu de facilitar la inserció en el mercat de treball
d'estudiants i titulats de la UAB amb discapacitat o en situació de risc d’exclusió social.
Amb aquesta finalitat, ofereix serveis tant als estudiants i titulats amb discapacitat com a
les empreses.
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PROGRAMA D’ACTES INFOACCESIBLES I PROGRAMA D’ART ACCESSIBLE
El Programa d’Actes Infoaccessibles, permet posar els mitjans humans i tecnològics per tal
d’assegurar que totes les persones tinguin accés a la informació en els actes que es facin a la
UAB, independentment de la seva capacitació sensorial. Com a novetat es destaca la utilització
d’un Reconeixedor de Parla en Català. El Programa d’Actes Accessibles, mitjançant a aquest
programa i d’acord amb la programació cultural de la UAB, manifestacions culturals com ara el
cinema o les exposicions les fem accessibles a persones discapacitades. L’accessibilitat s’obté
a través de l’audiodescripció i audiosubtitulació de les activitats culturals així com de l’adequació
de la Sala d’exposicions ubicada a l’Edifici d’Estudiants de la UAB.
NORMATIVA RELACIONADA AMB LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
- Estatuts: Decret 237/2003, de 8 d’octubre, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Títol Preliminar i article 3.3.
- Segon Pla d’Acció sobre Discapacitat i Inclusió de la Universitat Autònoma de Barcelona
Sexenni 2018-2023 (https://www.uab.cat/doc/segon-PAD), aprovat pel Consell de Govern de
la UAB el 14 de març de 2018.
- Pla d’Acció Tutorial de la UAB, aprovat pel Consell de Govern de la UAB el 12 de juliol de
2017.
- Altres: Reglament d’Igualtat d’oportunitats als estudiants amb necessitats especials, aprovat
en Junta de Govern de la UAB el 18 de novembre de 1999.
ATENCIÓ A PERSONES AMB NECESSITATS ESPECIALS A LA UNIVERSITAT (APNEU)
Col·lectiu de les persones amb necessitats especials de la UAB i, inclou tant estudiants,
professorat com personal d’administració i serveis. Principalment, s’ocupa de la sensibilització i
visualització de la realitat i les dificultats en la vida diària, acadèmica i/o laboral del conjunt de
persones que constitueixen aquest col·lectiu al campus.
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
Oficina d’Inclusió
Gabinet d’Innovació i Comunitat
Plaça Eusebi Güell, 6-8 – planta 0
08034 Barcelona
Tel. 93 401 07 00
Correu electrònic: oficina.inclusio@upc.edu
Web: https://inclusio.upc.edu/ca

Alumni UPC
Gabinet d’Innovació i Comunitat
Plaça Eusebi Güell, 6-8 – planta 0
08034 Barcelona
Correu electrònic: info.alumni@upc.edu
Web: https://alumni.upc.edu/ca

Càtedra d’Accessibilitat: arquitectura, disseny i tecnologia per a tothom (CATAC)
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Campus Vilanova i la Geltrú
Edificio VG3
Despatxos 164 i 160
Av. Víctor Balaguer, nº1
08800 Vilanova i la Geltrú
Barcelona

SERVEIS D’INCLUSIÓ
La universitat té el compromís de garantir la igualtat d'oportunitats a tots els membres de la
comunitat universitària i a tots els àmbits universitaris, per ser una universitat de qualitat per a
tothom. Assegurar que tota la comunitat universitària pugui aprendre i conviure en uns entorns
que permetin desenvolupar al màxim el talent i treure partit de les seves capacitats, sense
posar barreres en l'accés i la participació en activitats universitàries.
La UPC treballa per fer inclusiva tota la seva activitat docent, els espais i els serveis. Tanmateix,
els serveis d’inclusió consisteixen en donar suport, assessorament i facilitar l’aprenentatge i la
vida universitària a l'estudiantat amb necessitats educatives especials o específiques derivades
d'una discapacitat o trastorn (d'aprenentatge, TDAH, TEA, alimentari, etc).
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Els Serveis d'Inclusió de la UPC a l’estudiantat s’ofereixen a través d’una xarxa de
Responsables d'Inclusió presents a cada centre universitari, tutors, professors, l'Oficina
d'Inclusió i el vicerectorat de Responsabilitat Social i Igualtat.
Els serveis oferts per la UPC són els següents:
Accés a la universitat, acollida, seguiment i assessorament:


Oferim atenció personalitzada a partir de la demanda dels interessats i es proposen
adaptacions en diferents àmbits.



Seguiment de l’estudiantat amb necessitats educatives especials: mitjançant les
tutories individualitzades realitzades per als Responsables d’Inclusió dels centres o
tutores



Suport personal:
▪ estudiants de suport: companys de classe que t’acompanyaran en la
vida acadèmica i universitària
▪ intèrpret de llengua de signes a l’aula.



Productes de suport: oferir recursos en préstec que asseguren la igualtat real i
efectiva d’oportunitats (actualment s’està experimentant amb tecnologies de
transcripció automàtica a l’aula)

-

Accessibilitat física i de comunicació:
o Millorem els edificis, instal·lacions, dependències i els espais virtuals de la UPC
a partir de les necessitats educatives que manifesten els estudiants i de l’anàlisi
fruit de la coordinació de diferents unitats UPC.
o Organitzem Mapathons d’accessibilitat als nostres campus per recollir
suggeriments i sensibilitzar la comunitat
o Garantim places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda a tots els
campus UPC.

-

Accés a pràctiques d’empresa i inserció laboral: Col·laborem amb entitats i
organismes externs i treball coordinat amb serveis UPC (Alumni UPC, centres docents
UPC) per facilitar l’accés a les pràctiques d’empresa, l’emprenedoria i la inserció laboral
de l’estudiantat amb necessitats educatives especials.

-

Accions de sensibilització i formació a la comunitat universitària (estudiantat,
professorat UPC (PDI) i al Personal d’Administració (PAS): amb l’objectiu de millorar la
formació i l’actitud sobre la importància del disseny universal aplicat a qualsevol procés
o activitat de la universitat i les problemàtiques de l’estudiantat amb necessitats
educatives especials per contribuir a la igualtat d’oportunitats i no discriminació en la
universitat.
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Programa Meetup d’inclusió per a l’estudiantat amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).
La UPC és pionera en aquest programa que dóna orientació, assessorament, recursos i eines
als estudiants amb TEA amb l’objectiu de facilitar la seva transició universitària, un procés
d’adaptació que requereix una presa de decisions a un nou entorn.
Organitzem sessions mensuals, dinàmiques i pràctiques, per compartir experiències,
preocupacions de l’estudiantat amb TEA. En les sessions es donen pautes a partir de les
demandes de l'estudiantat.
S’ha demostrat que els estudiants amb TEA tenen habilitats per l’enginyeria, tecnología i
música. Per tant, les carreres tècniques de la UPC són candidates i receptores d’estudiants
amb TEA.

UPC Alumni. És un programa dirigit als nostres titulats i titulades, i als qui hi estan o hi han
estat vinculats, amb l'objectiu principal de potenciar el seu sentit de pertinença a la UPC i oferirlos serveis i recursos que els facilitin la interacció, així com la possibilitat de desenvolupar,
mitjançant la xarxa, noves relacions professionals i personals.
El Servei de Carreres Professionals proporciona l'assessorament i les eines necessàries per
donar suport al procés de cerca de feina i al llarg de la trajectòria laboral a través d'activitats
d'orientació grupals o individuals.

Càtedra d’Accessibilitat: arquitectura, disseny i tecnologia per a tothom (CATAC). Està
especialitzada en la gestió de projectes relacionats amb l'accessibilitat universal, el disseny per
a tothom i la discapacitat.
La CATAC aporta el seu valor afegit en la identificació de necessitats, recursos i aliances per
garantir la correcta consecució dels projectes aglutinant la participació de diversos actors
(sector públic, sector privat, entitats representants de persones amb discapacitat i la mateixa
UPC). També acompanya a les organitzacions en les decisions relacionades amb
l'accessibilitat universal i amb la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat.

Normativa relacionada amb les persones amb discapacitat:
-

-

Estatuts UPC: GOV/43/2012, de 29 de maig, pel qual s’aprova la modificació dels
Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya (DOGC núm. 6140 – 1.6.2012).
Article 7 i disposició addicional segona.
II Pla d’Igualtat d’Oportunitats (2013-15): Acord núm. 212/2012 del Consell de
Govern, desembre 2012
Protocol d’Inclusió: Aprovat en la Comissió d’Igualtat d’Oportunitats del 25 de març
de 2015
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-

Criteris lingüístics en discapacitat: aprovat en la Comissió d’Igualtat d’Oportunitats
del 14 de novembre de 2014.
Normativa Intèrpret Llengua de Signes: aprovada en la Comissió d’Igualtat
d’Oportunitats del 14 de novembre de 2014.
Pla d’inclusió UPC (2017-2020) aprovat Consell de Govern, al 13 juliol de 2017
Normativa Acadèmica d’estudis de Grau i Màster (NAGRAMA) Curs 2019-20.
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UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària
Ramon Trias Fargas, 25-27, despatx 40S23
08005 Barcelona
Tel. 93 542 20 97
Correu electrònic: upfinclusio@upf.edu
Web: www.upf.edu/web/upfinclusio

PROGRAMES
PROGRAMA UPF INCLUSIÓ: SUPORT A ESTUDIANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
El Pla d'Inclusió de les persones amb necessitats especials i en risc d’exclusió socioeconòmica
a la UPF, aprovat per acord del seu Consell de Govern el 22 de febrer del 2017, dóna resposta
a l’article 75.1 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra sobre la integració de persones
amb discapacitats i programes específics d'ajut i impulsa mesures concretes per garantir la
integració i la igualtat d’oportunitats de les persones amb necessitats especials. L’article diu: "La
Universitat ha d'assegurar a les persones amb discapacitats la igualtat d'oportunitats. Els ha de
facilitar la plena mobilitat pels seus propis mitjans en les instal·lacions del campus i la seva
participació plena i efectiva en l'activitat universitària. La Universitat elaborarà plans d'inclusió i
es realitzaran les adaptacions oportunes en els processos d'accés i en el desenvolupament
curricular dels estudiants en funció de les necessitats específiques d'aquests estudiants".
Aquest pla d’inclusió, el segon que aprova la UPF, té la seva vigència fins l’any 2021.
Serveis:
ATENCIÓ PERSONALITZADA, A PARTIR DE LA DEMANDA ESPECÍFICA DELS INTERESSATS
- Donar suport i facilitar la integració dels estudiants amb necessitats educatives
especials que presentin algun tipus de discapacitat física, sensorial o psíquica, ja sigui
de caràcter temporal o permanent.
- Assessorament sobre els recursos de què disposa la universitat i que es necessitin en
cada cas.
- Col·laborar i donar suport a altres serveis administratius o unitats acadèmiques per
garantir l’accessibilitat.
- Col·laborar amb els tutors assignats als estudiants amb discapacitat i necessitats
educatives especials, i atendre el personal docent en general en referència a les seves
consultes sobre ajuts i recursos adaptatius.
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-

Sensibilització i formació sobre discapacitat i necessitats educatives especials a la
comunitat universitària, especialment al col·lectiu docent, i també al personal
administratiu que tingui tasques assignades d’atenció directe a l’estudiant.

RECURSOS DISPONIBLES PER A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
La UPF disposa d’ordinadors portàtils adaptats i equipats amb Programa JAWS i ZoomText
preparats per a la realització d’exàmens. Des de aules informàtiques i les diferents seus del
CRAI/Biblioteca aquests programes adaptatius estan a disposició dels estudiats que ho
precisin. Així mateix, disposa de taules adaptades especialment dissenyades (amb suport per a
ordinadors portàtils) distribuïdes per diferents aules, d’equips FM per a persones amb
deficiències auditives i de gravadores per a les proves orals. En cas necessari, s’oferirà un
servei d’intèrpret de llengua de signes catalana o de transcripció en la forma que s’hagi acordat
amb l’estudiant.
A finals del 2009, la UPF va encarregar un pla d’accessibilitat que esdevé el referent de les
actuacions que es fan en aquest àmbit. Des del curs 2014/15 s’han ofert a la comunitat
universitària cursos bàsics de llengua de signes en diversos formats.
TUTOR DE NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
El programa UPF Inclusió estableix que els estudiants amb discapacitat disposaran d’un tutor
específic en matèria de necessitats educatives especials que l’orientarà i farà el seguiment de
les adaptacions que s’hagin convingut en cada cas.
SERVEI D’ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC (SAP)
Es tracta d’un servei a disposició dels estudiants que vegin afectat el rendiment en els seus
estudis per algun esdeveniment inesperat o insospitat. Aquest servei forma part dels recursos
de suport que la universitat posa a l’abast dels estudiants amb discapacitat i necessitats
educatives especials. Web: https://www.upf.edu/web/upfinclusio/sap_estudiants
NORMATIVA RELACIONADA AMB LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
Estatuts de la UPF: Decret 209/2003, de 9 de setembre i modificats per l’acord GOV/203/2010,
de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC núm. 5756 de 16 de novembre del 2010).
Articles: 3, 75, 84, 102, 132 i 153.
Altres: Pla d'Inclusió de les persones amb necessitats especials i en risc d’exclusió
socioeconòmica a la UPF (segona edició del pla, d'acord amb la LO 4/2007, disposició
addicional setena). Aprovat per acord del Consell de Govern de la UPF el 22 de febrer del
2017.
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UNIVERSITAT DE LLEIDA
Programa UdLxTothom (Universitat de Lleida per a Tothom)
Informació i Orientació Universitària
Av. Jaume II, 67 bis
Campus de Cappont
25001 Lleida
Tel. 973 00 35 05
973 70 24 70
Correu electrònic: udlxtothom@udl.cat
Web: http://www.udl.cat/serveis/seu/UdLxtothom.html

PROGRAMA UdLxTOTHOM (UdL PER A TOTHOM)
Forma part dels serveis que la UdL ofereix a tota la comunitat universitària, en base als principis
d’igualtat d’oportunitats, d’inclusió i de responsabilitat social. El seu objectiu és promoure la
participació i la inclusió de les persones amb diversitat funcional que desenvolupen alguna
activitat en qualsevol dels centres. Els destinataris són els estudiants, el personal
d'administració i serveis i el personal docent i investigador amb necessitats singulars derivades
de la diversitat.
El Programa UdLxTothom està adscrit actualment a la Coordinació de Compromís Social,
Igualtat i Cooperació. És el servei que aglutina i gestiona els recursos, rep les demandes
d’atenció, detecta les noves necessitats i dissenya i desenvolupa les accions, en col·laboració
amb els centres i la resta de serveis de la Universitat de Lleida per tal de respondre a les
necessitats específiques dels seus destinataris.
En el temps que porta funcionant ha anat creant i consolidant les següents actuacions:


Guia de contingut digital accessible en obert a:
http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/UdLxtothom/recursos/guies/
La guia de contingut digital accessible està dissenyada per donar informació pas a pas
sobre com estructurar, formatar i escriure un document realitzat amb Microsoft Word,
OpenOffice Writer o Microsoft PowerPoint perquè siguin accessibles.
Es descriu com transformar aquests documents a format PDF i mantenir, alhora, les seves
propietats d’accessibilitat. També es descriuen aspectes d’accessibilitat que cal tenir en
compte a l’hora d’introduir contingut web mitjançant Sakai i OpenCMS.
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Convocatòria d’ajuts de la UdL: el Vicerectorat d’’Estudiants, dins el Programa
UdLxTothom de la Universitat de Lleida, ha fet la 14a Convocatòria d’ajuts per a
estudiants de la UdL amb necessitats especials per discapacitat. Aquesta
convocatòria està oberta a tots els estudiants matriculats en la Universitat de Lleida en
les titulacions oficials impartides en centres propis durant el curs 2019/2020 que
tinguin reconeguda i qualificada legalment una discapacitat física o sensorial en grau
igual o superior al 33% o tinguin necessitats especials degudament justificades.
També s’hi poden acollir els estudiants que tinguin reconeguda una IPT
(incapacitat permanent total) per a exercir la seva professió habitual.



Ajudes tècniques: conjunt de recursos disponibles a la UdL adreçats a l’estudiantat de
la Universitat de Lleida amb discapacitat.
o Equips de freqüència modulada per a alumnes amb hipoacúsia
o Programa JAWS
o Lupes TV.
o Programa ZOOMTEXT .
o Pissarres interactives
o Enregistradora de veu
o Ordinadors portàtils
o Canons
o Càmara motoritzada
o Tablets
o Programes específics per adaptacions visuals
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UNIVERSITAT DE GIRONA

Àrea d’Inclusió
Unitat de Compromís Social
Mòdul 23
Campus Montilivi
17071 Girona
Tel. 971 41 96 47 / 630589617
Correu electrònic: inclusio@udg.edu
Web: www.udg.edu/inclusio

PROGRAMES
PROGRAMA DE SUPORT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
El Programa de Suport a les Persones amb Discapacitat es concep com un espai i unes línies
d’actuació on la Universitat de Girona pot oferir orientació i recursos a les persones amb
discapacitat en aspectes de participació en tots els àmbits universitaris. Reflecteix la voluntat de
la UdG de continuar implementant un dels principis bàsics dels seus estatuts: la igualtat
d’oportunitats, i, més concretament, aprofundint en l’àmbit de les persones amb discapacitat.
L’objectiu bàsic és complementar els serveis existents i oferir un lloc de referència que aculli i
orienti a estudiants, professors i personal d’administració i serveis de la UdG.

SERVEIS




Assessorament i orientació a estudiants, professorat i personal d’administració i serveis de
la UdG. En especial s’orienta en les possibles adaptacions curriculars i/o físiques
necessàries per permetre la inclusió de les persones amb discapacitat a la UdG.
Coordinació amb els serveis de la Universitat de Girona per tal de garantir l’accessibilitat de
les persones amb discapacitat a qualsevol estudi, contingut, espai i/o servei de la UdG
(supressió de barreres arquitectòniques i de comunicació dels espais, l’adaptació de
materials de docència –subtitulació–, etc.)
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Coordinació amb els centres d’Educació Secundària per realitzar una acollida més
satisfactòria als nous estudiants amb discapacitat.
Col·laboració amb col·lectius representatius de les persones amb discapacitat de les
comarques gironines, especialment amb les entitats que realitzen suport extern als
estudiants amb discapacitat, per treballar en línies conjuntes de suport.

La UdG disposa dels següents recursos adreçats a les persones amb discapacitat:
-

-

Punts adaptats per a persones amb baixa visió o problemes de lectoescriptura a les
biblioteques dels diferents campus. Cada punt consta d’un ordinador amb els programes
Jaws i Zoomtext, una lupa Magnilink Reader TV de 19’’ i programari OCR.
Equips de freqüència modulada per a alumnes amb hipoacúsia.
Software per a persones amb dislèxia.
Gravadora de veu digital.
Assistent personal per a les persones amb mobilitat molt reduïda (prèvia valoració).
Taules adaptades per a usuaris de cadira de rodes.
Web accessible i adaptada parcialment a llengua de signes catalana.

NORMATIVA RELACIONADA AMB LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
Estatuts: Decret 200/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de
Girona i l’Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de la
Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre.
Pla d’igualtat en matèria de discapacitats: aquest document, que marca les línies d'actuació de
la UdG en matèria de persones amb discapacitat, va ser revisat per l'alumnat amb discapacitat,
entitats i associacions per a la seva esmena. Les seves aportacions, així com les dels
components de la Comissió per al Pla d'Igualtat en Matèria de Discapacitats, van ajudar a
redactar el document final aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de Girona en la
sessió núm. 4/09 de 30 d’abril de 2009. Aquest 2013 està prevista la revisió i redacció del nou
Pla d’igualtat.

ASSOCIACIONS D’ESTUDIANTS
En aquests moments no n’hi ha cap d’activa, tot i que actualment es treballa amb la
Coordinadora d’Associacions de la UdG per reactivar-la.
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UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Pla d’Atenció a la Discapacitat
Avinguda Catalunya, 35 (Campus Catalunya)
43002 Tarragona
Tel. 977 559506
Correu electrònic: pla.discapacitat@urv.cat
Web: http://www.urv.cat/ca/vida-campus/universitat-responsable/atenciodiscapacitat/
Programes
Pla d’Atenció a la Discapacitat
La missió que orienta el Pla d’Atenció a la Discapacitat de la URV és la de contribuir a la
construcció d’una universitat accessible per a tots i que garanteixi el principi d’igualtat
d’oportunitats de totes les persones, enfortint el seu compromís social i el respecte per la
diversitat. La seva finalitat és la d’afavorir la participació i la inclusió acadèmica, laboral i
social de les persones amb discapacitat a la Universitat, i promoure les actuacions
necessàries perquè puguin participar, de ple dret, com a membres de la comunitat
universitària.
El Pla d’Atenció a la Discapacitat depèn del Vicerectorat de Relacions Institucionals,
Cultura i Compromís Social i es gestiona des de l’Oficina de Compromís Social de la
URV.
Serveis:
-

Atenció personalitzada a partir de la demanda dels interessats (estudiantat, PAS i
professorat).
Detecció i eliminació de barreres arquitectòniques.
Assessorament als estudiants amb discapacitat.
Disponibilitat de recursos per a l’estudiantat amb discapacitat (ZoomText, Tele
lupa, equips de freqüència modulada...).
Assistent personal per a persones amb mobilitat molt reduïda (prèvia valoració)
Assessorament i mediació amb el professorat.
Sensibilització, informació i formació sobre discapacitat i altres problemàtiques
adreçada a tota la comunitat universitària.
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-

Informació sobre beques i ajuts als quals els estudiants amb discapacitat poden
tenir accés per realitzar els seus estudis universitaris.
Gestió de les adaptacions sol·licitades per part dels estudiants.

Normativa relacionada amb les persones amb discapacitat
Estatuts: Decret 202/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat
Rovira i Virgili. Article 152 i disposició addicional vuitena.
Pla d’Atenció a la Discapacitat (2008-2012) d’acord amb la LO 4/2007, disposició
addicional setena. Segona edició del Pla (2013-14) aprovat pel Consell de Govern, març
de 2013. http://www.urv.cat/atencio_discapacitat/plaatenciodiscapacitat.html. Per
aquest curs està prevista la revisió i actualització del nou Pla.
Normativa de matrícula de Grau i Màster (Aprovada en Consell de Govern de 14 de març
de 2019 Modificada en Consell de Govern de 29 d'abril de 2019. Article 9.
Instrucció sobre adaptacions per als estudiants amb discapacitat. Document aprovat per
la Comissió de Docència. Serveix de protocol per rebre les demandes d’adaptacions per
part dels estudiants, i com a model orientador del procés de gestió, resolució i posada en
pràctica de les adaptacions acordades.
http://wwwa.urv.net/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/
comunitat/estudiants/instruccio_adap_est_dis.pdf
Atenció a l'estudiantat amb discapacitat i altres trastorns a la Universitat Rovira i Virgili:
Una Guia per als docents. Aprovat per Consell de Govern de la URV, juliol 2012)
http://digital.publicacionsurv.cat/index.php/purv/catalog/book/128

ASSOCIACIONS D’ESTUDIANTS
En aquests moments no n’hi ha cap d’activa.
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UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
Servei d’Acompanyament a l’estudiant
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel. 93 326 36 00
Correu electrònic: adaptauoc@uoc.edu
Web:https://www.uoc.edu/portal/ca/universitat/responsabilitatsocial/accessibilitat/index.html

PROGRAMES I SERVEIS
Els serveis que ofereix la UOC als estudiants amb discapacitat són els següents:
- Acolliment i seguiment: tots els estudiants tenen a la seva disposició un tutor que
s'encarregarà d'orientar-los i assessorar-los de manera personalitzada des del moment en
què sol·liciten l'accés a la universitat, de manera prèvia a la matrícula, fins a la seva
graduació. D'aquesta manera els estudiants amb discapacitat poden tenir fins i tot abans de
matricular-se per primera vegada a la UOC informació sobre el tipus de suport que per a
cada cas poden obtenir de la universitat.
- Materials didàctics de les assignatures: a la UOC s'ha treballat en diversos projectes que
han permès avançar en la creació de materials en XML, a partir del qual es generen
versions d'un mateix contingut en múltiples formats, com poden ser materials en paper,
PDF, HTML, karaoke, llibre parlat o llibre electrònic. L’objectiu d’aquest treball és permetre
que l'estudiant pugui estudiar siguin quines siguin les circumstàncies en les quals hagi de
fer-ho, independentment del context en el qual es trobi (biblioteca, transport públic, domicili,
etc.), del dispositiu que estigui utilitzant (PC, mòbil, etc.), o de les pròpies característiques
personals de l'estudiant.
- Plataforma d'aprenentatge. Campus de la UOC: en tot moment es treballa per tal d’adaptar
les diferents interfícies del campus virtual per complir amb l'estandardització WAI AA del
consorci w3c (www.w3c.org/wai), recomanada per permetre una bona navegació per les
interfícies web en el cas de persones amb discapacitat visual.
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- Actes presencials: la UOC és una universitat a distància en què tota la formació es
desenvolupa a través de les eines de comunicació i treball que proporciona el campus
virtual. No obstant això, semestralment es desenvolupen determinades activitats
presencials. Algunes són voluntàries, com l'assistència a l'acte de graduació o a les activitats
organitzades per les seus, i altres són obligatòries, com la realització de les proves finals
d'avaluació:
o Acte de graduació i activitats a les seus. Els estudiants amb discapacitat poden dirigirse al servei de la UOC responsable de l'organització d'aquests actes per fer-los arribar
les seves necessitats. Els serveis que es poden sol·licitar són, entre d’altres:
 Rampes i accessos adaptats
 Aparcament reservat
 Acompanyament durant l'acte
 Intèrpret de llenguatge de signes
o Proves presencials d'avaluació: les adaptacions més sol·licitades en el cas de les
proves presencials d'avaluació són les següents:
 Rampes i accessos adaptats
 Programa Jaws o Zoomtext
 Enunciats en braille
 Realitzar les proves amb ajuda d'un PC
 Realització de proves orals
 Enunciats adaptats
 Més temps per realitzar les proves

NORMATIVA RELACIONADA AMB LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
-

-

Normes d’organització i funcionament de la universitat: ACORD GOV/47/2015, de 31
de març, pel qual s'aproven les Normes d'organització i funcionament de la Universitat
Oberta de Catalunya (DOGC núm. 6844, de 02.04.2015) Articles 27 i 36.
Altres:
o Acord del Consell de Govern de la UOC de 18 de març de 2009 pel qual s’aprova
la creació d’una Comissió per a l’Accessibilitat a la UOC.
o Acord del Consell de Govern de la UOC de 25 de novembre de 2009 pel qual
s’aprova impulsar el Programa d’Accessibilitat a la UOC.
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Cátedra Fundació Randstad_UOC de Discapacitat, Ocupació i Innovació social

-

La Càtedra Fundació Randstad-UOC de Discapacitat, Ocupació i Innovació Social neix el
2019 amb els objectius de fomentar la integració en l'entorn laboral de les persones amb
discapacitat en igualtat d'oportunitats i de generar coneixement al voltant de la discapacitat.
Mitjançant el desenvolupament d'activitats de formació, recerca, transferència i difusió, la
càtedra buscarà:
Millorar l'ocupabilitat del col·lectiu de persones amb discapacitat.
Capacitar professionals especialitzats en discapacitat i ocupació.
Acompanyar les empreses en la gestió de la diversitat funcional.
Propiciar la transformació i el canvi social cap a una societat inclusiva, avançant en la
cultura i el coneixement sobre la discapacitat.
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UNIVERSITAT RAMON LLULL

Observatori d’Igualtat d’Oportunitats
Claravall, 1-3
08022 Barcelona
Tel. 93 602 22 27
Correu electrònic: oio@rectorat.url.edu
Web:https://www.url.edu/ca/comunitat-universitaria/observatori-igualtatoportunitats

OBSERVATORI D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS
L’Observatori d’Igualtat d’Oportunitats és l’òrgan tècnic de la Universitat Ramon Llull que
s'encarrega d’impulsar i coordinar accions per aconseguir que el conjunt de la comunitat
universitària (alumnat, PAS i PDI) pugui desenvolupar la seva activitat en igualtat d’oportunitats.
Aquest Observatori funciona a través de dues comissions (Atenció a la Diversitat i Igualtat de
Gènere) que es reuneixen de forma periòdica al llarg del curs acadèmic.
Les funcions de la Comissió d’Atenció a la Diversitat són les següents:
- Facilitar l’estada a la Universitat d’aquelles persones que necessiten una determinada
atenció o suport a causa de la seva situació de discapacitat, sigui permanent o
transitòria.
- Actuar d’enllaç i difondre les informacions que arriben a l’Observatori d’Igualtat
d’Oportunitats (convocatòria de beques, programes d’inserció laboral, publicacions,
jornades...) als centres respectius.
- Vehicular les propostes, les peticions, els dubtes i els suggeriments dels centres a
l’Observatori d’Igualtat d’Oportunitats.
Des d’aquest servei també es gestionen les subvencions i ajuts dirigits a potenciar la integració i
la igualtat d’oportunitats dins de la Universitat, tant en l’àmbit d’accessibilitat com de programes
d’intervenció concreta.
Es tracta d’un servei central de la Universitat Ramon Llull però és cada facultat qui té els seus
serveis específics d’atenció a l’alumnat.
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SERVEI D’ORIENTACIÓ PERSONAL (SOP) – FACULTAT DE PSICOLOGIA, CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I
L’ESPORT BLANQUERNA
És un servei genèric d’orientació personalitzada, confidencial i gratuït. El servei està format per
un equip de professionals dels camps de la psicologia, la psicopedagogia i el magisteri amb
l’objectiu d’assessorar, acompanyar, orientar i oferir suport a l’estudiant que ho necessiti, tot
oferint-li recursos perquè pugui comprendre la seva realitat i prendre les decisions que més li
convinguin amb l’objectiu de prevenir i promoure el seu benestar personal.
El SOP ofereix atenció directa, de forma presencial i virtual (correu electrònic i web), tant als
estudiants com al professorat que es dirigeix al servei. En relació amb l’estudiant amb
discapacitat i dins del programa ATENES (Atenció a Estudiants amb Necessitats Específiques
de Suport), s’ofereix: acollida i assessorament; facilitació de l’adaptació al currículum (accés,
adaptació a la metodologia i a l’avaluació, orientació en la gestió dels sistemes tecnològics i
ajudes necessàries…); coordinació amb professors, tutors, coordinadors i altres serveis de la
comunitat universitària, així com amb altres equips externs; sensibilització de la comunitat
educativa, etc.
El SOP és un servei obert a l’estudiant de la Fundació Blanquerna (Facultat de Psicologia,
Ciències de l’Educació i l’Esport; Facultat de Ciències de la Salut i Facultat de Ciències de la
Comunicació).
La Tamarita
Passeig St. Gervasi, 47 – Císter, 12
08022 Barcelona
Tel. 93 253 30 06
Correu electrònic: sioefpcee@blanquerna.url.edu
Web: http://serveis.blanquerna.edu/sop/

NORMATIVA RELACIONADA AMB LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
D'acord amb els Estatuts de la Universitat Ramon Llull, la universitat es compromet a
l'establiment d'una política d'igualtat d'oportunitats i considera que aquesta és un dret dels
estudiants.
L'article 59 dels Estatuts de la URL sobre Política d'igualtat de la universitat manifesta que:
"Conscient la Universitat dels compromisos que ha contret amb la societat i amb la voluntat de
col·laborar per a una societat més justa i equitativa, s'esforçarà per evitar qualsevulla
discriminació, mitjançant una eficaç política d'igualtat d'oportunitats i no discriminació per raons
de sexe, raça, religió o discapacitat, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social
en l'accés a la Universitat."

27

Així mateix, a l'article 55 -apartat d- es recull que l’estudiantat té dret "a la igualtat d'oportunitats i
no discriminació per raons de sexe, raça, religió o discapacitat, o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social en l'accés a la Universitat, ingrés als centres, permanència a la
Universitat i exercici dels seus drets acadèmics".

ASSOCIACIONS D’ESTUDIANTS
Atès el caràcter inclusiu de la nostra Universitat, entenem i procurem que en les associacions
d’estudiants i al Consell d’Estudiants hi tinguin cabuda i representació tots els estudiants que
lliurement vulguin accedir-hi, des de la promoció de l’equitat entre les persones que formem la
diversitat de la Universitat Ramon Llull.
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UNIVERSITAT DE VIC – UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA

Carrer Miquel Martí i Pol, 1
08500 Vic
Tel. 93 886 33 42
Correu electrònic: suport.discapacitat@uvic.cat
Web: https://www.uvic.cat/uhub/serveis/saedf

SERVEI D’ATENCIÓ PER A ESTUDIANTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
Aquest servei d'assessorament forma part del Programa d’Orientació Psicoeducativa i de
Suport a la Inclusió (POPSI) i està dirigit als i a les estudiants que requereixen, al llarg del seu
procés formatiu a la UVIC, suport específic derivat de les seves condicions de discapacitat,
diversitat funcional o de trastorns de l'aprenentatge.
Des d'aquest servei es realitza un procés de valoració individualitzat que identifica les principals
necessitats i requisits de suport que precisa l'estudiant. Aquests suports es recullen en un "Pla
individualitzat" que s'aplica per tal d'eliminar les barreres a l'aprenentatge també estableix les
mesures de seguiment apropiades.
En el cas que no calguin suports es realitza un seguiment individualitzat.
A qui està adreçat?




Futurs estudiants que vulguin saber com podran dur terme els seus estudis a la UvicUCC.
Estudiants que ja estiguin matriculats i que requereixin algun tipus de suport o
d'orientació per tal de participar plenament a la vida universitària.
Membres de la comunitat universitària (professorat i personal d'administració i serveis)
especialment els que intervenen directament en la implementació dels plans
individualitzats.
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Quines són les seves funcions?












Orientar sobre l'accés i els suports a la universitat als futurs estudiants i a les seves
famílies per a facilitar la transició als estudis universitaris.
Orientar als i a les estudiants sobre els recursos de la universitat per tal de reduir les
barreres a l'estudi i garantir la igualtat d'oportunitats.
Realitzar un Pla individualitzat, quan sigui necessari, implementar-lo i fer-ne el
seguiment adequat.
Informar i assessorar al professorat i personal d'administració i serveis de les accions
per a garantir la igualtat d'oportunitats de l'estudiantat amb necessitats educatives
específiques.
Coordinar els serveis per tal d'implementar i coordinar les accions i suports necessaris.
Gestionar els suports necessaris (productes de suport, estudiants de suport ...)
Participar en l'elaboració i implementació de normatives.
Representar a la UVIC-UCC en les comissions tècniques i xarxes de serveis homòlegs
a nivell autonòmic i estatal.
Promoure accions de sensibilització respecte la igualtat d'oportunitats de totes les
persones en col·laboració amb altres serveis i institucions.
Informar dels serveis interns o externs de la universitat que puguin ser necessaris en
una situació determinada.

Programa convivència
El Programa convivència és un programa de voluntariat proposat des del SAEDF de la UVicUCC, que consisteix en la convivència d’estudiants universitaris amb un/a jove amb Síndrome
de Down en un pis de lloguer durant el curs acadèmic. La finalitat del programa és la
d’acompanyar la persona amb síndrome de Down per tal de que pugui desenvolupar habilitats
per a tenir una vida mes independent i viure de la forma més autònoma possible.
El Programa de Convivència neix amb la voluntat de recolzar i oferir oportunitats per afavorir el
desenvolupament d’habilitats socials, d’autonomia personal i millorar l’autoestima i la qualitat de
vida de persones amb Síndrome de Down.
SERVEI D’ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA
Orienta els i les estudiants que al llarg del seu procés formatiu a la UVic experimenten dificultats
per seguir amb èxit els seus estudis, ja siguin d’ordre personal, social, emocional o acadèmic.
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NORMATIVA RELACIONADA AMB LES PERSONES AMB DISCAPACITAT
- Pla d’Inclusió de les persones amb discapacitat a la UVic.
- Protocol per a l’adaptació curricular dels estudiants amb necessitats educatives específiques
associades a circumstàncies personals de discapacitat.
- Reconeixement de crèdits RAC per a suport a estudiants amb discapacitat de la UVic.
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UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA
Servei d’Estudiants del Vicerectorat de Comunitat Universitària
Immaculada, 22
08017 Barcelona
Telèfon: 93 290 18 00
Correu electrònic: culturainstitucional@uic.es
Web: www.uic.es
A la Universitat Internacional de Catalunya tenim el compromís d’assegurar i garantir la
igualtat d’oportunitats per a totes les persones atenent, en cada cas, i de manera
personalitzada, les necessitats de diversitat funcional. Per això, el nostre servei de
Desenvolupament Personal i Cultura Institucional detecta els requeriments de cada
persona per garantir-ne la integració, facilitar-li la mobilitat pels seus propis mitjans dintre
de les nostres instal·lacions i vetllar per la seva autonomia.
Serveis i àmbits d’actuació
Servei d’Assessorament Personal
- Cada alumne de la Universitat té a la seva disposició un assessor personal, al
qual es pot adreçar en qualsevol moment del curs.
- Atenció personalitzada a partir de la demanda de les persones (professorat,
alumne, PAS).
- Suport i facilitació de la integració dels alumnes amb diversitat funcional i la
derivació corresponent en cas necessari.
- Assessorament i mediació amb el professorat.
- Informació, sensibilització i formació sobre la diversitat funcional que pot afectar
l’alumne a tots els membres de la comunitat universitària.
- Seguiment de la seva vida universitària.
Servei d’Estudiants
- Informació sobre ajudes econòmiques.
- Detecció i eliminació de barreres arquitectòniques.
- Gestió de les adaptacions sol·licitades per part dels alumnes.
Servei d’Universitaris Solidaris
- El Servei d’Universitaris Solidaris s’encarrega, entre altres coses, de promoure
campanyes de sensibilització vers les persones que més ho necessiten, per
aquest motiu, té en compte les persones que pateixen alguna diversitat funcional.
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Ho fa a través de programes de voluntariat, en què els membres de la comunitat
universitària poden ajudar els usuaris de les entitats amb què tenim convenis; o bé
donant suport a campanyes que promouen altres entitats, a través dels nostres
canals de comunicació o difusió.
Servei de beques
A UIC Barcelona s’ofereix, per a tots els alumnes que certifiquin una discapacitat del 33
% o més, un descompte del 50 % en la matrícula de qualsevol grau, postgrau i màster.
Aquest descompte és compatible només amb el descompte per família nombrosa, però
no amb la resta de beques o descomptes.
Des de la pàgina web de UIC Barcelona es pot accedir a la informació i sol·licitud de la
Beca Fundación Universia Capacitas.
#UICsocialday
El #UICsocialday és una jornada dedicada a la sensibilització de diverses necessitats
socials. Els participants (alumnes, PAS i PDI) poden conèixer dins el mateix campus,
diverses entitats o persones en situació de vulnerabilitat (ja sigui per situació de malaltia,
d’edat avançada, en risc d’exclusió social, etc.) que els expliquen la seva realitat. Per
exemple, en el curs 2018-2019 hi van participar persones amb deficiències visuals,
persones sense llar i gent gran.
A més a més, a través de conferències impartides per esportistes d’alt rendiment amb
alguna discapacitat, es dona visibilitat a persones que són un testimoni de superació
personal i esperit esportiu en la seva situació de dificultat. Per exemple, en el curs 20182019 es va convidar la nadadora paralímpica Carla Casals.
Agrupació d’estudiants AEMICS
L’Associació d’estudiants de Medicina i Ciències de Salut duu a terme diverses accions
de sensibilització a l’entorn de la Facultat de Ciències de la Salut. El programa d’activitats
es fa ressò de les diverses necessitats socials mitjançant accions com conferències,
jornades solidàries i activitats de cooperació.
Instal·lacions i espais
UIC Barcelona gaudeix d’una accessibilitat excel·lent en tots els espais dels seus
campus. Disposa de senyalística trilingüe (català, castellà i anglès) mitjançant el sistema
de bucle d’inducció magnètica. Amb l’atorgament del premi Schindler al projecte “Drone
City”, presentat per una alumna de UIC Barcelona, s’han realitzat actuacions de millora:
Per a persones amb discapacitat auditiva:
- Sistema de bucle d’inducció magnètica a l'entrada de la Universitat.
- Equips de sistema RF de bucle d’inducció (1 transmissor amb 2 receptors).
Per a persones amb discapacitat visual:
- Senyalística d’ascensors i número de planta amb Braille i alt relleu a totes les
plantes
dels dos edificis Alfa i Beta del Campus Barcelona de la Universitat.
- Senyalística amb Braille i alt relleu als serveis dels edificis Alfa i Beta del
Campus Barcelona.
Per a usuaris de cadires de rodes:
-Adquisició de taules amb potes i movibles a l’aula de treball d’accessibilitat.
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Normativa i guia relacionada amb les persones amb diversitat funcional
-

Guia d’adaptacions a la universitat, xarxa de Serveis de Suport a Persones amb
Discapacitat a la Universitat, CRUE.
Guia d’atenció dels estudiants amb discapacitat a la Universitat, Generalitat de
Catalunya, Consell Interuniversitari de Catalunya.
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UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU
Servei d’Atenció Psicològica (SAP)
Carrer Bellesguard, 30
08022 Barcelona
Tel. 932 540 900
Correu electrònic: orientaciopsicologica@uao.es
Web: https://www.uaoceu.es/orientacion-psicologica

PROGRAMES I SERVEIS
El Servei d’Atenció Psicològica (SAP) està a disposició de qualsevol alumne de la Universitat i
té com a principals funcions les següents:
-

Orientació acadèmica, professional i personal als estudiants:
 Atenció a les dificultats d’aprenentatge, rendiment acadèmic i metodologia d’estudi.
 Assessorament psicològic en problemes de caire personal. Derivació a professionals
externs en aquells casos que ho requereixin.
 Atenció a les dificultats d’adaptació dels estudiants de nou ingrés.
 Assessorament individualitzat als estudiants amb necessitats educatives especials.
Amb l’objectiu d’atendre les necessitats específiques de l’estudiant, s’estableixen els
ajuts i el suport material necessari. L’assessorament no només es dirigeix a
l’alumne, sinó també a professors i companys.

-

Suport a l’acció tutorial:




Col·laboració amb el Vicerectorat d’estudiants en la formació de professors tutors.
S’organitzen dos seminaris l’any.
Assessorament als tutors en l’orientació personal i acadèmica dels seus alumnes,
especialment d’aquells amb necessitats educatives especials.
Disposició d’una “Guia breu” pels tutors, accessible des de la plataforma web, a on
queden recollides les principals orientacions i mesures que s’han de dur a terme per
tal de garantir els drets de l’alumnat amb discapacitat.
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NORMATIVA RELACIONADA AMB LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

PROTOCOL GENERAL DEL SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA (SAP) PER A
ESTUDIANTS AMB PROBLEMES/TRASTORNS PSICOLÒGICS EN L’APRENENTATGE O
DERIVATS DE DISCAPACITAT SENSORIAL O MOTORA (2019)

Part 0: Consideracions prèvies


El Servei d’Atenció Psicològica (d’ara endavant SAP) garanteix la igualtat
d’oportunitats en les proves d’admissió per als estudiants de nou ingrés que
tinguin algun tipus de discapacitat.



El SAP es compromet a adquirir una formació continuada de la discapacitat,
dificultat o trastorn concret de l’alumne o alumna a través d’associacions, entitats i
professionals que treballin sobre el tema, perquè li facilitin recursos, mecanismes i
material de suport.



El Servei d’Informació i Promoció oferirà informació sobre beques i ajuts propis de
la Universitat, així com sobre els que atorguen altres institucions públiques i
privades.

Part I: Procés d’ingrés a la Universitat


El Servei d’Informació i Promoció de la Universitat, un cop hagi rebut la petició
d’informació o d’admissió al procés de selecció d’un alumne o alumna amb
diversitat funcional, li programarà dues entrevistes: 1) una amb la direcció
d’estudis del grau escollit i 2) una altra amb un o una professional del SAP.



El SAP recollirà informació general sobre la dificultat, problema o discapacitat de
l’estudiant i n’informarà el Servei d’Admissions perquè pugui realitzar les
adaptacions metodològiques que calguin per tal que l’alumne pugui fer la prova
d’admissió a la Universitat.

Part II: Estada a la Universitat


En cas que l’estudiant (de nou ingrés) finalment sigui admès a la Universitat,
podrà sol·licitar cita al SAP en el termini màxim d’un mes després de l’inici del
semestre i hi haurà de presentar l’informe diagnòstic. Un cop passat aquest
termini, s’estudiarà degudament les necessitats de cada cas. D’altra banda, el
SAP, amb el consentiment previ de l’estudiant, emetrà un informe breu, que
enviarà als tutors i professors de les assignatures en què s’hagi matriculat.
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En el cas d’alumnes ja incorporats a la Universitat, podran demanar cita al SAP a
l’inici de cada semestre per valorar les mesures del protocol dutes a terme i tornar
a enviar el protocol als professors del nou semestre. A més a més, l’estudiant
informarà de l’evolució de la dificultat o trastorn i de possibles canvis que hi hagi
hagut al tractament o intervenció.



En el cas d’un alumne o alumna amb diversitat funcional derivada d’un trastorn
que li ocasioni absències de llarga durada, ens remetem al protocol corresponent
(2019).



En el cas d’estudiants amb discapacitat sensorial o motora, el Servei
d’Estudiants i el SAP gestionaran, amb la col·laboració dels serveis necessaris,
l’aportació de suport material, així com l’ajut assistencial personal, tecnològic i
econòmic que calgui. En aquest cas, l’alumne o alumna sempre es
responsabilitzarà dels recursos aportats.



En el cas d’estudiants amb discapacitat en el tercer curs de grau, el SAP es
reunirà amb el Servei de Pràctiques i Ocupació (SPO) per valorar conjuntament
el pràcticum de quart, que podrà realitzar en funció de les seves capacitats i
limitacions. Posteriorment, el SPO farà una entrevista amb l’estudiant per valorarne les preferències laborals i així poder trobar una empresa que s’adeqüi a les
seves necessitats o circumstàncies i que, a més a més, sigui del seu interès.

Part III: Recursos humans i descripció de figures assistencials en el cas d’alumnes
amb discapacitat sensorial i motora



En el cas d’alumnes amb discapacitat, es valoraran les figures de becari i/o
voluntari com a assistents durant l’horari acadèmic. Si calgués, ho gestionarien
conjuntament el SAP i el Servei d’Estudiants.



El Servei d’Ajuts a l’Estudi realitzarà una convocatòria per a la plaça d’assistent
becari de l’estudiant amb discapacitat:
o

Becari o becària. Estudiant que, a canvi d’una beca acadèmica, es
compromet a fer unes determinades funcions, moltes de les quals es definiran
en el moment d’establir el protocol de l’alumne o alumna. Podem enumerar,
entre d’altres:
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o

Acompanyament a les diferents dependències del centre
Suport a la gestió o accés a diferents serveis o recursos de la universitat
Escaneig d’apunts

Voluntari o voluntària. Se sol·licitarà al Servei de Voluntariat i serà
preferentment un estudiant de la mateixa classe que l’alumne o alumna amb
discapacitat. Hi col·laborarà i l’ajudarà amb tasques senzilles per solidaritat.
De la mateixa manera que passa amb el becari o becària, les funcions
quedaran establertes al pla individualitzat. Algunes poden ser:

-

Mobilitat dins la classe
Donar-li la medicació (si cal) o el menjar
Anotació de dates i lliurament de treballs acadèmics a l’agenda
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