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Inclusió 



Inclusió / Inclusió social 

 Enfoc positiu: la diversitat és una oportunitat 

 

 Participació de tots 

 

 Reconèixer el valor i valorar les diferències 

 

 Brindar els recolzaments necessaris 
 

 

 INCLUSIÓ    EQUITAT 
 

 

 

 



 Marc legislatiu 

 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social 

 

 Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter persona 

 

 Estatutos Universitarios y el Estatuto del 

Estudiante Universitario  



Objectiu: 

 
Sistematitzar el procés del Programa d’inclusió 

aplicable a l’estudiantat que es matrícula a la UPC i 

que informa de NECESSITATS  EDUCATIVES: 

 

- una discapacitat   Certificat de discapacitat 

 

- un trastorn d’aprenentatge,  Necessitats 

      Educatives  

- malaltia i accident temporal. Específiques 

 

Protocol d’inclusió i discapacitat:  

grup de treball  



- Centres docents: Fib, ETSEIB, ETSEIAT, 

EUETIB  

 

- Servei de Gestió Acadèmica 

 

- Assessoria Jurídica 

 

- Servei de Desenvolupament Professional 

 

- Gabinet de Sostenibilitat i d’Igualtat 

d’Oportunitats  

Grup de treball 





 

 





 Classificació de discapacitat en el certificat: 

 - Auditiva 

 - Visual 

          - Física 

 - Psíquica 

 

 Expedit ICASS (Institut Català  

   d’Assistència i Serveis Socials) 

 

 Algunes avantatges: 

 - Matrícula gratuïta 

 - Reserva de plaça 5 % d’accés a la universitat 

 - Transport públic gratuït 

Classificació de discapacitat 

http://www.univers.upc.edu/recursos/img/continguts/imatge_8968.jpg
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2. Com dirigir-nos a una persona 



Com dirigir-nos a una persona 

• Quina terminologia utilitzar per dirigir-nos:  
 

 “persones amb discapacitat”,  

“persones amb dificultats visuals/ auditives/ físiques/    

cognitives”  

“persones amb diversitat funcional”  

“persona cega/sorda/…” 

 

• Preguntar-li quin terme  

prefereix. 
  

• També us ho diu la persona, 

sense preguntar-li 
 

 

 

 



 No pressuposar el que 

vol, si no preguntar-li.  

 Preguntar si necessita 

ajuda. 

 Ser prudent amb el 

contacte físic. 

 Parla directament a la 

persona amb discapacitat 

no al seu acompanyant. 

 Parla normal, sense 

aixecar la veu, ni a poc a 
poc. 

Com dirigir-nos a una persona 

 

 

 

  



3.  Protocol d’inclusió i discapacitat:     

 díptic  



Díptic adreçat a l’estudiantat  





Ens adrecem a l’estudiantat:  

  

- Certificat de discapacitat 

 

- Necessitats educatives específiques (dislèxia, 

TDAH, accident, malaltia, etc.) 

 

- Ajudar altres estudiants amb discapacitat 

 

 



 

- Reserva de plaça   

 

- Matrícula gratuïta 

 

- Beques i ajuts a l’estudi i la mobilitat 

internacional 

 

- Adaptacions físiques i de comunicació 

 

- Préstec de productes de suport (emissora FM, 

bolígraf digital, ordinador portàtil) 

Què oferim a l’estudiantat?  



- Adaptacions curriculars en els estudis (exàmens: 

més temps, lletra més gran...) 

 

- Ofertes a mida de pràctiques en empreses i 

inserció laboral 

 

- Participació en programes de mentoria i 

emprenedoria.  

 

- Reconeixement de crèdits ECTS i ALE’s 

 

Què oferim a l’estudiantat?  



Informa-te’n: 

- Jornada portes obertes  

- Xerrades a l’escola 

- Webs: centre docent, GSIO 

- Atenea UPC 

 

Vine a veure’ns: Abans de l’arribada a la UPC 

- Contacta amb el cap d’estudis o Responsable 

d’Igualtat del centre docent o Programa 

d’inclusió i discapacitat 

- Valoració de necessitats d’accessibilitat 

física, comunicació.  

Què ha de fer l’estudiantat? 



DONA’NS EL TEU CONSENTIMENT 

 

Llei de Protecció de Dades: 

 

- No ens podem posar en contacte amb 

l’estudiantat amb discapacitat, encara que tinguem 

dades seves (el llistat de la preinscripció 

universitària, en la matrícula)  

 

- Sí ens podem posar en contacte amb ell/ella si 

tenim el seu consentiment: signant una sol·licitud.  

 

 

 

Què ha de fer l’estudiantat? 



Matricula’t a la UPC 

- Lliuren el certificat tenen matrícula gratuïta   

 

Lliura la sol·licitud d’informació  

- En el moment de la matrícula 

 

T’escoltem 

- Sempre podem realitzar una entrevista per 

valorar les necessitats.  

- Si demanen adaptacions, la sol·licitud s’ha 

d’enviar, com a mínim, dos mesos abans de la 

data en què s’hagin d’aplicar.   

Què ha de fer l’estudiantat? 

 



- Informe de necessitats 

 A partir de l’entrevista s’elabora un 

 informe de necessitats  

 

- Seguiment: de l’estada de l’estudiantat  

 

- Formem els professorat: per aconseguir la 

millor atenció i formació  

 

 

www.upc.edu/igualtat/discapacitat 

Què ha de fer l’estudiantat? 

 

https://www.upc.edu/igualtat/discapacitat


3. Protocol d’inclusió i discapacitat:  

     b)  Sol·licitud d’informació i  

  necessitats educatives  





4. Coordinació UPC 

 



 

 

 

 

 

 

 

   Intervenen  

 

-   Secretària acadèmica 

- Responsables d’Igualtat d’Oportunitats o 

Cap d’estudis  

- Gabinet de Sostenibilitat i d’Igualtat 

d’Oportunitats - Programa d’inclusió i 

discapacitat 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sol·licitud d’informació i/o atenció a 

necessitats educatives:  

- L’estudiant ho pot lliurar a diferents 

llocs a la UPC 

- Original al Gabinet de Sostenibilitat i 

d’Igualtat d’Oportunitats – l’estudiantat 

s’incorpora a una llista de distribució per 

rebre informació.  

 



 

 

 

 

 

 

Model d’entrevista única per a tota la UPC 

- L’estudiant pot anar al centre o al GSIO- 

Programa d’Inclusió i Discapacitat  

- S’utilitzarà un únic formulari d’entrevista 

- GSIO - realitzarà un informe de necessitats 

educatives   

- S’enviarà l’informe al centre i a l’estudiant 

 



5. ANNEXOS – Recursos per a la inclusió i 

discapacitat:  

Regles bàsiques per atendre a persones 

amb discapacitat 



Persones amb discapacitat auditiva 

En el grup d’estudiants sords,  

hi ha persones:  

 

– prefereixen comunicar-se en  

llengua oral, lectura labial  

 

– o se senten més còmodes comunicant- se en  

llenguatge de signes. Necessiten d’un intèrpret 

en llengua de signes (LS) 
 

 

 



Orientació per relacionar-se amb 

persones amb discapacitat auditiva 

 Facilitar la lectura labial: 

 Assegurar que veu la nostra cara 

(il·luminació) 

 

 Evitar situacions que ho impedeixen (bigotí, 

mà a la boca,  

bolígraf,  

mastegar xiclet,  

etc) 

 

 



Orientació per relacionar-se amb 

persones amb discapacitat auditiva 

 Com hem de parlar nosaltres:  

 To de veu natural i vocalitzar  

 No parlar massa ràpid 

 No cridar  

 Utilitzar expressions facials, però sense 

exagerar 

 Evitar sorolls innecessaris  

(passar pàgines, fer soroll  

amb el bolígraf, etc) 



 Comprensió: 

 

- Nosaltres no l’entenem:  

 - demanar-li que ho torni a repetir,  

 - no fer veure que ho entenem 

 - no incomodar-nos per la seva manera  de 

           parlar 

 

- Ell no ens entén: 

 - li hem repetir amb altres paraules 

 - si és necessari, repetir per escrit 

  

Orientació per relacionar-se amb 

persones amb discapacitat auditiva 



  

   Si la persona va acompanyada 

amb un intèrpret de llengua de 

signes, hem de dirigir-nos a la 

persona, no al  intèrpret.  

Orientació per relacionar-se amb  

persones amb discapacitat auditiva 
 



Persones amb discapacitat visual 

Tenen una pèrdua visual en un ull o en ambdós i, 

malgrat tractaments mèdics i òptics, no pot 

adquirir una visió normal. 

 

Podem trobar diversitat d’alumnat: 

-  Cecs totals 

 

- Cecs parcials (posseeixen restes visuals) 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Orientació per relacionar-se amb 

persones amb discapacitat visual  

 Identificat quant 

saludis a una persona i 

avisa-la quant marxes. 

 

 

 Quan es dirigeixis en 

una  conversa és 

necessari especificar 

que es vol parlar amb 

ella.  
 

 

 

 

 



 

- Parlar amb ella directament, no a través 

   d’altres persones. 

 

- No aixecar la veu 

 

- Per a mostrar un objecte:  

deixar-lo que explori 

 

- Per lliurar un objecte a una persona cega: cal  

posar-li en contacte amb la mà 

  

 

 

- 

Orientació per relacionar-se amb 

persones amb discapacitat visual  



 

 

- Importància de l’ordre 

  

- No deixar obstacles 

 

- Tècniques concretes basades  

en la seguretat: utilitzar bastó,  

gos-pigall 

 

 
http://www.upc.edu/igualtat/recursos-i-formacio/recursos-per-al-personal-docent-i-

investigador/sabes-como-actuar-frente-a-un-perro-guia/view 

Orientació per relacionar-se amb 

persones amb discapacitat  visual  
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Les discapacitats físiques comprenen les 

dificultats que afecten les extremitats superiors i 

inferiors.  Pot existir una gran diversitat en el 

grau d’afectació. 

 

Les més habituals en l’àmbit universitari són: 

derivades d’accidents,  

distròfies musculars, atròfia  

espinal,  paràlisi cerebral, etc. 
 

Persones amb discapacitat física  



 

Persones amb discapacitat física  

 
 

Les discapacitats físiques poden generar algunes 

necessitats especials en: 

 

- Desplaçaments: ús de bastons, cadires de rodes,  

 

- Comunicació: programari i maquinari específic. 

 

-Accessibilitat: transports  

adaptats, rampes, ascensors,  

aules i serveis adaptats, etc. 

 



Orientació per relacionar-se amb 

persones amb discapacitat física 

 Parlar i preguntar a la persona amb discapa- 

citat directament, i no a qui porta la cadira. 

 

  Parleu a la mateixa alçada que una persona en 

cadira de rodes, si és possible. 

  

   No col·locar-se darrera d’elles en parlar 

 

   Qualsevol decisió ha d’estar parlada i 

acordada amb l’estudiant 

 



 La cadira de rodes forma part del seu 

espai personal: no empenyeu, no 

toqueu, no us recolzeu en la cadira de 

rodes. 

 

 Si tenen limitacions a  

   les mans oferir-vos per  

   ajudar a obrir portes. 
 

Orientació per relacionar-se amb 

persones amb discapacitat física 



Edificis i espais 
 
 Rampes i portes amb 

accessos: lliures 
d’obstacles. 

 
 Mostradors adaptats per 

atendre a persones amb 
cadira de rodes. 

 
 Senyalitzar els espais 

per indicar l’itinerari 
accessible.  

 

Orientació per relacionar-se amb 

persones amb discapacitat física 



 Moltes vegades no ens adonem de la seva malaltia. 

 El seu trastorn pot interferir en la manera de 

sentir, pensar o relacionar-se amb els altres.  

 El major obstacle és l’actitud que la resta de les 

persones té amb ells. 

 L'estrès pot afectar la seva capacitat per això cal 

evitar l'estrès. 

 Si tenen una crisi cal estar tranquil i oferir-li la 

nostra ajuda. 

Persones amb alteracions psicològiques 

 i del comportament  



 Presteu atenció a la persona, no la interrompeu, 

ni acabeu les frases per ella.  

 Si no s'entén bé demaneu-li que ho repeteixi. 

 Si no esteu segurs d'haver-ho entès podeu repetir 

el missatge per comprovar que s’ha entès bé. 

 Si encara hi ha dubtes demaneu-li que ho 

escrigui o que suggereixi una altra forma per 

facilitar la comunicació. 

Persones amb discapacitat a la parla 



Dislèxia  

 Tenen problemes per llegir la informació escrita.   

 Millor les explicacions verbals.  

 Necessita més temps per llegir. 

 

TDAH (Trastorn de dèficit d’atenció amb 

hiperactivitat) 

 Tenen problemes en el llenguatge oral:  

 Perden el fil argumental, no organitzen 

internament el discurs. 

 Interrompen constantment. 

 Perden informació a causa dels seus problemes 

d’atenció. 
 

Persones amb trastorn d’aprenentatge 

(dislèxia, TDAH) 



5. ANNEXOS – Recursos per a la inclusió i 

discapacitat: Organitzar l’aula i l’avaluació 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula: 

- Reserva les primeres files 

- Facilitar els materials amb temps 

- Poden necessitar estudiantat de suport 

- Facilitar productes de suport 

 



 

 

Avaluació: 

• Utilitzar les mateixes tècniques d’avaluació 

que la resta dels companys, sempre que sigui 

possible 

 

• Proporcionar informació prèvia de l’examen, 

els requisits i els criteris d’avaluació 

 

• Necessitat de productes de suport  

 

• Poden necessitar més temps pels exàmens 
 



 

Aula: 

 

· Mantenir els espais i elements de 

l’aula en una estructura estable 

 

· Establir una bona il·luminació 

 

Discapacitat  visual 



Aula:  

• El professorat ha de vocalitzar, no escriure 

mirant a la pissarra 

 

Avaluació: 

• El professor donarà informació per escrit: 

els exàmens, l’hora de finalització de 

l’examen 
 

   Discapacitat  auditiva  



Aula: 

• Assegurar la comoditat en l’aula 

• Gravació de les classes 

• Acompanyament d’estudiants 

 

       Discapacitat física 



 Web: http://www.upc.edu/igualtat/discapacitat  

 

La igualtat d’oportunitats 

 a la UPC 

http://www.upc.edu/igualtat
http://www.upc.edu/igualtat

