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CONTEXT



Pla d’inclusió 2017-2020



Seguiment del Pla d’inclusió

pla d’actuació 
2019-20/2020-21

Informe 
d’inclusió
2017-18/2018-19

Consell de 
Govern 

Jornada
d’inclusió

Inclourà projectes derivats de la 
Millora de Serveis d’inclusió i 
d’altres necessitats.

Reunió 
ECPI

Reunió 
ECPI + 
RIC

Presentació resultats 
Disseny de serveis 
d’inclusió

Sessió de planificació 
(cada 2 anys)

2 Maig Juny Oct Nov

punt 
informatiu

ECPI: Equip de coordinació del Pla d’Inclusió
RIC: Responsables d’inclusió de Centre



REPTE DEL PROJECTE













METODOLOGIA PROJECTE



Procés d’ideació Serveis d’inclusió 





Participació:

10 PDI

5-10 Estudiants

10 PAS

Entrevistes





Entrevistes > Mapes d’afinitat



Viatge de l’usuari



Service blueprint



Mapa de forats





RESULTATS
5 Propostes de millora 
dels Serveis d’inclusió



5 Projectes

1. Meet - inc: suport al professorat d’estudiantat amb 
Necessitats Educatives Especials (NEE) 

2. Protocol d’inclusió en proves avaluatòries (adaptacions 
d’exàmens)

3. Normativa: NAGRAMA 
4. Informació prèvia a la matrícula
5. Sistema d’informació i gestió dels Serveis d’Inclusió UPC 



Projectes
Centres on s’han 
realitzat proves del 
projectes:

- ESEIAAT
- EPSEVG
- ETSEIB
- ETSECCPB
- FIB
- Departament 

d’Educació (tècnic)

Projectes 
adreçats a: 
tota la 
comunitat 
universitària, 
principalment al 
PDI. 

6 sessions 
de treball 
(gener a març 
2019)

Entrevistes i 
proves 
d’usuari: 100 
persones



Projecte: Meet-inc

Què volem millorar?

La informació al professorat abans de l’inici de 
les classes per informar-los dels estudiants 
amb NEE 

Com ho farem?

El Responsable d’Inclusió del centre convocarà 
dues reunions amb el PDI implicat (PAS I 
representants de l’estudiantat): a l’inici i al final 
de curs per informar sobre els estudiants amb 
NEE del centre i rebre imputs del professorat. 



Projecte: Meet-inc 

Què hem provat?

1. Presentació

 al PDI a l’ETSEAAT

2. Vídeo presentació

Feedback

- 175 PDI convocats
- 50 PDI assistents
- 22 PDI contesten 

l’enquesta. 

Què necessitem?

Que els 
Responsables 
d’Inclusió dels centres 
realitzin el Meet-inc 
en el seu centre. 

Informació dels 
estudiants amb NEE 
del centre

Estendre a tots els 
Centres

https://media.terrassa.upc.edu/node/873


Projecte: Protocol d’inclusió en proves avaluatives

Què volem millorar?

Adaptacions a les proves avaluatives, donar a 
conèixer una normativa i vetllar perquè es respecti.

Com ho farem?

Informar al professorat de les actuacions abans i 
durant les proves avaluatives dels estudiants amb 
Necessitats educatives especials. 



Projecte: Protocol d’inclusió en proves avaluatives

Què hem provat?

El document de protocol d’inclusió per les proves 
avaluatives 

On? 
A les aules de FIB, ETSEIB i 
ESEIAAT

Què necessitem?

Posar-ho en coneixement del 
col·lectiu implicat 
(Responsables d’Inclusió, caps 
d’estudis, professorat i 
estudiantat) per implementar-lo 
a tots els centres docents.

Prova pilot curs 19-20 a 2 centres   



Projecte: Normativa 

Què volem millorar?

Normalitzar la situació (no només 
informar), en el moment en què 
arriba un estudiant i ha de 
matricular-se, ha d’anar a classe, 
fer exàmens, etc. Drets i deures, 
per garantir la igualtat 
d’oportunitats de tota la comunitat.



Projecte: Normativa

   

Què necessitem?

● Nou elements d’inclusió per afegir a la 
Nagrama

● Un protocol que recolliria la norma. 
Document més extens. 

● Eines que materialitzarien el protocol. 

S’aplica a metodologies, adaptacions 
curriculars, espais, eines i materials.

S’ha començat a la revisió de la NAGRAMA 
Curs19/20 que aprovarà el CG a Maig 19.

Redactar document específic curs 20-21

Què hem provat?

Proposta d’adaptacions curriculars de la 
CRUE

On?

● EPSEVG
● Departament d’Educació (tècnic)
● ETSECCPB

Amb qui? PDI

Vídeo explicatiu

https://photos.google.com/share/AF1QipPBYquDMAZWcueAnm3alewbizCzCRAvf1TAwXr2kTidjZB4A6yFxhdl69_T5p2igA/photo/AF1QipPDHrqKaeTielPyw0V4IfIy1xZulNSVoRjNPF6T?key=M1ZHY2w1ck16a3lNS25xQkg2WVJIQ3VkOE9CZ1ZB


Projecte: Informació prèvia a la matrícula

Què volem millorar?

Informar l’estudiantat durant la primera 
matrícula per tal que rebin la 
informació d’aquest servei i el puguin 
implementar des del dia 1 de la seva 
estada a la universitat.



Projecte: Informació prèvia a la matrícula

Què hem provat?

Prototip d’on hauria d’estar ubicada la 
informació i com hauria d’estar escrit a 
e-secretaria

On s’ha provat? ETSEIB, FIB i EPSEVG

Vídeo explicatiu

Què necessitem?

- Formar l’informador per part del RIC
- Implementar els canvis d’ e-secretaria 

(Registre en la prematrícula)
- Afegir un Banner a la web de la UPC i 

a intranets d’estudiants ( Atenea i 
similars)

- Incorporar i formar un Informador 
durant el dia de la matrícula (RIC) amb 
els díptics

Incorporar informació a e-secretaria

https://photos.google.com/share/AF1QipPBYquDMAZWcueAnm3alewbizCzCRAvf1TAwXr2kTidjZB4A6yFxhdl69_T5p2igA/photo/AF1QipP4BFB69lsY9o0frDR8d6CQPUJHiHrPqjNKwW-j?key=M1ZHY2w1ck16a3lNS25xQkg2WVJIQ3VkOE9CZ1ZB


Projecte: Sistema d’informació i gestió dels Serveis 
d’Inclusió UPC
Què volem millorar?

La coordinació de l’estudiantat amb els agents 
implicats en els Serveis d’inclusió. 

Com ho farem?

Homogeneïtzant i connectant els serveis 
d’inclusió oferts a l’estudiantat UPC amb la 
centralització de recollida de documentació,

Creant un únic expedient (per estudiant) 
consultable pels Responsables d’Inclusió i a qui 
es consideri necessari. 



Projecte: Sistema d’informació i gestió dels Serveis 
d’Inclusió UPC

 

 

Què hem provat?

Un prototipus en googlesites a l’estudiantat de 
l’ETSEIB

Què necessitem?

Una plataforma digital on 
l’estudiantat podrà enviar la 
informació i la documentació 
acreditativa amb el consentiment de 
l’estudiantat per atendre les seves 
necessitats educatives especials.

Implicació Serveis TIC 

Formació i informació dels agents 
implicats sobre l’ús del sistema.

Prova pilot a 2 centres 

https://sites.google.com/view/inclusi2/sollicitud-dinformaci%C3%B3-o-necessitats-educatives-espec%C3%ADfiques


Treball en grups - escolliu un grup
1. Meet - inc: suport al professorat d’estudiantat amb Necessitats Educatives Especials (NEE) 
2. Protocol d’inclusió en proves avaluatòries (adaptacions d’exàmens)
3. Normativa: NAGRAMA 
4. Informació prèvia a la matrícula
5. Sistema d’informació i gestió dels Serveis d’Inclusió UPC

Compartir impressions i propers passos (30min)
Abast
Terminis
Agents implicats

Posada en comú (30min)


