GUIA D’ATENCIÓ ALS ESTUDIANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES
ESPECIALS DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA
La Universitat Pompeu Fabra, atenent el Pla d’Inclusió aprovat pel Consell de
Govern el 27 de gener del 2010, presenta la guia de serveis d’atenció als
estudiants amb necessitats educatives especials. D’entre les accions més
rellevants, en destaquem les següents:


Protocol d’acollida i orientació.



Accessibilitat a espais i a edificis.



Adaptació dels materials i els recursos educatius per tal que aquests
esdevinguin accessibles.



Quota de reserva de places.



Adaptacions curriculars.



Accessibilitat a les webs i als mitjans electrònics.



Assessorament específic a persones amb malaltia mental (SAP).



Jornades i cursos orientats a la discapacitat.



Accions d’orientació i d’intermediació laboral.

Pel que fa als recursos i als materials de suport, els estudiants poden sol·licitar,
a través del programa UPF Inclusió d’atenció als estudiants amb necessitats
educatives especials, les adaptacions necessàries amb l’objectiu d’aconseguir
un òptim rendiment acadèmic. A continuació us en detallem els més rellevants:
Discapacitat auditiva
Utilització d’aparell FM.
Reserva d’espai a la primera fila (per millorar la lectura labial).
Servei d’intèrpret de llengua de signes.
Discapacitat visual
Exàmens amb ordinador de la UPF que disposen de programes adaptats (Jaws
o ZoomText).
Exàmens transcrits a Braille i adaptació de representacions gràfiques (facilitat
per l’ONCE).
Exàmens amb ampliacions del cos de lletra.
Persona de suport per a la lectura i l’escriptura (en casos molt determinats).
Exàmens en suport electrònic o digital (llapis de memòria USB).

Discapacitat física (mobilitat)
Mobiliari i/o material adaptat proporcionat per la Universitat, com ara taules
adaptades o cadires especials.
Trastorn d’aprenentatge
Exàmens amb ordinador de la UPF.
Paràmetres específics de correcció (faltes d’ortografia).
Genèriques i transversals
Increment de temps per a la realització dels exàmens
Possibilitat de fer l’examen oral (prèvia sol·licitud, amb l’aprovació dels
professors i que en alguns casos pot implicar la constitució d’un tribunal
d’avaluació).
Accessibilitat als diversos espais de la Universitat (clau de l’ascensor).

El programa UPF Inclusió ofereix als estudiants amb necessitats especials
l’acompanyament acadèmic a través de la figura d’un tutor en necessitats
especials, que durant tota l’estada a la Universitat garantirà el seguiment del
rendiment acadèmic i les adaptacions que s’hagin concretat amb l’estudiant.

