PROVES D’ACCÉS A LA
UNIVERSITAT
CURS 2011/2012
PROTOCOL DE TREBALL PER A NECESSITATS EDUCATIVES
ESPECÍFIQUES EN LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

ORGANISME RESPONSABLE del suport a l’estudiant amb necessitats
educatives específiques en les PAU i en les tribunals de les proves d’accés: Comissió
Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària.
Quins són els estudiants amb necessitats educatives específiques?
Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, valorat i reconegut
per qualsevol organisme oficial competent.
Els estudiants amb malalties temporals o cròniques que impedeixen la normal
realització de les proves amb aportació prèvia de la documentació acreditativa
actualitzada.
Qui pot remetre els estudiants?
 La direcció del centre de secundària.
 Les entitats específiques dedicades a millorar la qualitat de vida i el
desenvolupament personal i educatiu de persones amb diferents discapacitats
(ONCE, FESORD, ASPAS i altres).
Caldrà tramitar les peticions a la Delegació d’Accés a la Universitat de València amb un
mínim de 30 dies hàbils abans de la realització de les proves.

Procediment de treball
Si al centre de secundària a què pertany l’estudiant s’ha treballat de forma especial:
 El centre haurà de trametre un informe sobre els mètodes de treball utilitzats
amb l’estudiant en assignatures específiques (idiomes, dibuix, matemàtiques,
etc.), i elaborar una proposta de suport durant la realització de les proves.
 Caldrà adjuntar la documentació que acredite la condició d’excepcionalitat
(certificat de discapacitat, informe mèdic o psicològic...).
 Es demanarà a l’estudiant la signatura de conformitat de tractament de les seues
dades personals.
 Els tècnics de la Universitat podran sol·licitar, si ho consideren necessari,
informació addicional al centre, a l’estudiant, a l’especialista, etc.
Realització de les proves


Lloc. Si cal, s’habilitarà un lloc (aula d’incidències) per als estudiants que
necessiten alguna adaptació per a realitzar les proves, on els estudiants
voluntàriament podran fer-les.
 L’aula es proveirà dels mitjans de suport personals o tècnics que es consideren
necessaris per a realitzar les proves amb normalitat.
A les aules ordinàries no es garanteix l’aplicació de cap adaptació.



Adaptacions. Les decidiran els responsables del suport educatiu de cada
universitat, segons la valoració de les necessitats de l’estudiant, i amb el
vistiplau de la coordinació de les PAU.
Tipus d’adaptacions:
A. Utilització de la sala d’incidències.
B. Adaptació/ubicació del lloc de treball (faristol, taula, cadira...).
C. Adaptació del format d’examen (sistemes augmentatius i/o alternatius de
comunicació, Braille).
D. Productes de suport (telelupa, ordinador adaptat, etc.).
E. Personal de suport (intèrpret LSE, auxiliar tècnic...).
F. Adaptació de temps d’examen.
G. Necessitat de pautar el temps, eixir al lavabo, alçar-se, caminar, menjar o
beure... durant les proves.

Confidencialitat i privacitat de les dades personals dels estudiants
La Universitat garanteix la confidencialitat de les dades personals (mèdiques,
acadèmiques) dels estudiants amb necessitats educatives especials.
Prèviament a l’inici de les proves es requerirà la conformitat del tractament de les dades
personals i la seua utilització estarà només relacionada amb el suport a les proves
d’accés a la universitat (PAU).
Aquestes dades seran tractades exclusivament per persones que participen en
l’adaptació de les proves d’accés i els coordinadors de les PAU.

Normativa de referència
- Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids (LISMI).
- Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, discriminació i
accessibilitat universal de les persones amb discapacitat (LIONDAU).
- Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica
6/2001 (LOMLOU).
- Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments universitaris oficials.
- RD 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a
l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments
d’admissió a les universitats públiques espanyoles.
- Reial Decret, de 21 de desembre, de desplegament de la Llei Orgànica de
protecció de dades.
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Sol·licitud de mesures d’igualtat per a la realització de les PAU
DADES DEL CENTRE EDUCATIU
Nom:
Població:
Telèfon de contacte::
Adreça de correu electrònic:
Persona de referència al centre de secundària:

REPRESENTANT DEL CENTRE DURANT LES PAU
(Seria convenient indicar un telèfon de contacte on es puga contactar durant la
realització de les proves.)
Nom:
Telèfon:

Modalitat de batxillerat cursada per l’estudiant:

Assignatures optatives:

Assignatures de què es presentarà en les PAU:

Dades personals de l’estudiant

Nom:

DNI:

En cas de posseir el certificat de discapacitat (expedit per qualsevol dels organismes
oficials competents), cal adjuntar-ne una còpia, amb l’objectiu d’obtenir certes dades
com el percentatge de la valoració i el tipus de discapacitat.

Diagnòstic de l’estudiant (cal adjuntar una còpia de la valoració d’informe de
l’especialista):

Descripció de la necessitat (cal explicar breument en què consisteix):

Repercussió de la necessitat a nivell acadèmic (cal explicar breument com l’afecta pel
que fa a l’assistència a les classes, exàmens, pràctiques):

Adaptacions realitzades durant el batxillerat:

Sistema de treball utilitzat al centre en assignatures específiques (idiomes, dibuix,
matemàtiques, etc.):

Sol·licitud d’adaptació per a les PAU pel centre de secundària
Indiqueu quina és la proposta de sistema/mètode que cal utilitzar per a la realització
de les proves d’accés a la universitat amb l’estudiant:

Es considera necessària la realització de les proves d’accés a la universitat (PAU) en una
sala/aula diferent de la resta d’estudiants?
 SÍ
 NO
Per què?

L’estudiant està d’acord amb el fet de realitzar les proves d’accés a la universitat (PAU)
en una sala/aula diferent de la resta d’estudiants?
 SÍ
 NO

L’estudiant està d’acord amb les adaptacions proposades?

 SÍ
 NO
Signatura de la persona responsable del centre (nom, cognoms i càrrec):

Data:
Cal adjuntar un document que acredite la condició d’excepcionalitat (certificat de discapacitat i
informe mèdic o psicològic, etc.).
Tenint en compte les dades sensibles de l’informe, recomanem que us poseu en contacte per via
telefònica amb la Delegació d’Accés a la Universitat per establir el sistema de transferència de les
dades.
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ACCEPTACIÓ PER L’ESTUDIANT DEL TRACTAMENT DE LES DADES
PERSONALS I DEL TRACTAMENT DIFERENCIAL DURANT LES PROVES
D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Nom:__________________________________
DNI:_________________________

Centre de secundària on estudia:_________________________
Les dades personals facilitades en aquest qüestionari s’inclouran en els arxius de la
Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD) de la Universitat de
València, sota la seua responsabilitat, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. La persona responsable
processarà la informació obtinguda a fi d’atendre les necessitats dels estudiants
amb discapacitat, i també per la seua promoció i inserció laboral.
Les dades seran tractades amb el grau de protecció que estableix el Reial Decret
1720/2007, pel qual s’adopten les mesures de seguretat necessàries per a garantir
la confidencialitat i la integritat de la informació.
Les dades es podran cedir, amb el consentiment exprés de les persones
interessades, a les entitats dedicades a la promoció i la inserció laboral dels
estudiants amb discapacitat. La cessió és revocable i tant aquesta com els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran ser exercits davant la UPD
(situada a l’avinguda de Blasco Ibáñez, 21. CP 46010-València).
Autoritze a tractar les dades d’acord amb la informació indicada en aquest
document:

Sí

No

Autoritze a cedir les dades indicades en aquest document:

Sí

No

Signatura:
______________________________________________________________
Si l’estudiant està incapacitat per a consentir aquest tractament de dades
personals, caldrà disposar de l’autorització del seu tutor legal, d’acord amb l’article
5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal.

Data:

