
Suport al professorat amb 
estudiantat amb NEE

S’ha convidat representants del PAS i de la Delegació d’Estudiants per tal
que puguin fer de vehicle i respondre possibles dubtes.

Jasmina Casals, Maria Carme Estrada, Carles Farré, Núria Garrido
Carme Góngora, Carme Hervada.

RIC



Objectius de les reunions

• Informar del servei.

• Donar informació i orientació al professorat que tinguin estudiants
amb NEE.

• Realitzar un seguiment d’actuació a l’atenció a la diversitat.



Funcionament

• 2 Reunions amb el professorat:

Al començament de curs, primer quadrimestre (tardor).
A l’inici del segon quadrimestre (primavera).

• A cadascuna d’aquestes reunions es convocarà els professors i
professores que tinguin o hagin tingut estudiantat amb NEE amb la
finalitat de poder fer un traspàs d’informació i, a la vegada, un
seguiment de l’evolució, si s’escau. (sense dir noms de persones, per a
preservar-ne l’anonimat)



Necessitats Educatives Específiques

• Necessitats Educatives Específiques relacionades amb la discapacitat
sensorial visual o auditiva, mobilitat reduïda o discapacitat motora,
malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions
personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions,
rehabilitació...) que repercuteixen directament en l’estudi o treball
acadèmic.



Deficiència Visual

• Dificultats en l’orientació espacial i en la mobilitat.
• Limitacions a l’accés de material imprès o pantalles.
• Programes de text a veu

• Convé facilitar la documentació amb antelació.
• A l’hora de fer els exàmens, convé adaptar-se a les necessitats.
• Cal fer servir les mateixes tècniques d’avaluació que per als altres

companys.
• Cal permetre ajudes tècniques de suport.
• Cal comptar que es necessita més temps.

CUV



Deficiència Auditiva

• Dificultats en la comprensió, adquisició i ús de termes abstractes (solen
tenir un vocabulari més reduït).

• Dificultats en la comprensió d’instruccions escrites. Calen frases curtes,
directes.

• Convé facilitar la documentació amb antelació.
• A l’hora dels exàmens, cal donar-ne les instruccions, mirant-los a la cara i

vocalitzant bé.
• Cal permetre ajudes tècniques de suport
• Cal comptar que es necessita més temps.



Problemes de mobilitat o discapacitat física

• Dificultats en la mobilitat no comporta pèrdua intel·lectual, encara
que hi pugui haver limitacions en la comunicació.

• Convé facilitar la documentació amb antelació.
• Cal fer servir les mateixes tècniques d’avaluació que per als altres

companys.
• Cal permetre ajudes tècniques de suport.
• Cal comptar que es necessita més temps.



TDAH -Dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat

• Mantenir-hi el contacte sovint.
• Ajudar a l’organització.
• Facilitar la relació amb els altres companys.
• Programes de text a veu.

• A l’hora dels exàmens, posar-lo en llocs sense distractors.
• Cal comptar que li cal més temps.



Dislèxia

• Verbalitzar el que hi ha escrit.
• Programes de text a veu.

• A l’hora dels exàmens, posar-lo en llocs sense distractors.
• Cal comptar que li cal més temps.
• Cal permetre ajudes tècniques de suport.



TEA - Asperger

• Ajudar a l’organització.
• Guiar en la formació de grups
• Establir guions de feines.
• Anticipar materials.

• Cal comptar que li cal més temps.
• Cal permetre ajudes tècniques de suport.



Incapacitat temporal o sobrevinguda

• Depèn de cada cas i del tipus d’incapacitació.
• Hi ha una comissió ad-hoc per a mirar d’unificar les actuacions davant 

d’aquests casos.
• De moment, a cada escola ho dirimeix el Cap d’Estudis corresponent.
• Si cal, es pot fer una anul·lació de matrícula ( NAGRAMA  5.6: 

Pròrroga del còmput de temps per a l’aplicació de les normes de 
permanencia. Via instància i SAU)



Resumint - AULA

• Recordar a tot l’estudiantat que si ha comunicat amb antelació que té 
NEE pot tenir més temps per l’examen i/o altres adaptacions donant 
continuïtat a les que ha tingut al Batxillerat. 

• Generalment, ells us guiaran sobre el que necessiten.
• Cal facilitar-los la documentació amb antelació. 
• Fer servir les ajudes tècniques que calguin.



EXÀMENS (inclou les recomanacions de la 
comissió ad-hoc)
• Avisar amb antelació a l'estudiantat del format de l'examen (tipus test/resposta 

oberta, una part, dues parts, durada de cada part, possible descans, ...)

• Dissenyar el full de la prova amb tipografia accessible :
• Font: Arial, Courier, Helvètica o Verdana
• Mida: 14 punts (està en estadi de proves. Si no hi ha estudiants amb discapacitat visual, es

pot baixar als 11 punts)
• Espaiat: estàndard / normal
• Sobre paper blanc, no quadriculat

• Redacció a base de frases curtes, poques subordinades.
• Redacció directa.
• Si cal, permetre tècniques de suport.



EXÀMENS (inclou les recomanacions de la 
comissió ad-hoc)

• Més temps. Compteu que si un estudiant triga entre 6 i 7 vegades 
més que vosaltres en resoldre un exercici, una persona amb NEE en 
necessita entre 7.5 i 8.75 vegades més. (Si fos el cas de ceguesa 
absoluta, fins a uns 10 cops més).



EXÀMENS (inclou les recomanacions de la 
comissió ad-hoc)

• Acosteu-vos discretament a l’estudiantat que té dret a una adaptació, 
i comuniqueu-li que té aquest dret. Si cal, pot tenir un espai reservat 
a primera fila, i cal informar-lo dels tempos del seu examen.

• Explicar oralment i escriure a la pissarra les instruccions de la prova 
(durada, etc.)

• Demanar explícitament que, per respecte als companys que 
segueixen fent la prova, quan acabin i surtin ho facin amb el màxim 
silenci i no s’acumulin davant la porta de l’aula



Resumint PAS i DEE

• Si és en època de matrícula adreçar-los al web 
https://inclusio.upc.edu/ca

• Hi ha l’enllaç directe des de la plana de l’escola. Allà hi ha les instruccions: 
fonamentalment hi ha l’adreça on s’hi ha de penjar la documentació que 
acredita el que tenen i els hi diu que han de demanar hora amb l’oficina a 
Barcelona, o amb el RIC de l’escola

• Si és una incapacitat temporal o sobrevinguda adreçar-los al cap 
d’estudis corresponent

https://inclusio.upc.edu/ca


Com fer una instància (3 passos)

• Primer: anem a l’esecretaria del centre: https://esecretaria.upc.edu/
• Segon: ens hi identifiquem
• Tercer:

https://esecretaria.upc.edu/


Com fer un SAU
• Primer anem a l’enllaç: https://sau.eseiaat.upc.edu/. 
• Segon ens hi identifiquem
• Tercer tenim l’opció d’adjuntar-hi documents i altres tipus d’arxius.

https://sau.eseiaat.upc.edu/


MILLORES

• Tota la comunitat universitària hauria de rebre aquesta informació.
• Fer una bona difusió d’aquesta informació.
• Mantenir la web sempre actualitzada.
• El PDI, PAS i DEE hauria de mostrar interès envers el tema.
• Comportament proactiu malgrat la LPD.
• Incorporar aquesta formació a l’ICE.
• Ser un Campus Inclusiu.



Enquesta: volem saber la vostra opinió!

bit.ly/inclu-pdi

https://bit.ly/inclu-pdi


Gràcies per haver vingut!

Si voleu informació més detallada en podem parlar 
personalment   carme.hervada@upc.edu

o bé podeu consultar-la en els enllaços següents:
https://inclusio.upc.edu/ca

https://www.uji.es/serveis/use/base/pad/accionsdesuportp/suportpdi/suportaprofENEE/#1

http://sapdu.unizar.es/sites/default/files/Guia_atencio_estudiants_amb_discapacitat.pdf

mailto:carme.hervada@upc.edu
https://www.uji.es/serveis/use/base/pad/accionsdesuportp/suportpdi/suportaprofENEE/#1
https://www.uji.es/serveis/use/base/pad/accionsdesuportp/suportpdi/suportaprofENEE/#1
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