
Temps addicional
Asigneu en l'aula virtual el temps requerit a

l'estudiantat:

*Qüestionaris:
    Opció "Excepcions d'usuari". Definiu un temps

diferent per a un/una determinat/da estudiant/a en
comparació amb la resta del grup. 

Tasques:
  Definir un "grup" de participants que pot tindre un/a

únic/a estudiant/a o més (si comparteixen la
característica de requerir temps addicional). En l'opció
"Restriccions d'Accés", es pot ajustar la disponibilitat i

límit de temps permés adaptat per aquesta
persona/grup.

Doneu pautes del temps per correu electrònic
considerant el límit de temps requerit a l’estudiantat.

*Si després d’emplenar-la lapareix el missatge:
“l’estudiant no té el rol o el grup correcte per intentar resoldre el

qüestionari” no és cap error, és un missatge
d’advertència.

Discapacitat Visual
Videoconferències:

Si compartiu pantalla i no és accessible per a
l’estudiantat, anticipeu el material prèviament en

format accessible.    

    Si no el teniu en format accessible, el podeu  enviar
a: upd@uv.es per adaptar-lo.

Discapacitat Auditiva
Videoconferències:

     Bona visibilitat de la boca. Vocalitzar correctament 
i parlar pausadament,  sense sorolls de fons.

Si és possible, transcriviu en comentaris 
un guió de les idees principals 

de la informació verbal.
Sincronitzeu les explicacions amb les diapositives

corresponents.

En PowerPoint amb locució:
      Cal afegir un guió de cada diapositiva a les 

notes de PowerPoint o facilitar un guió de les idees
principals del text amb el contingut del temari. 

En cas de no poder fer-ho, podeu enviar el material per
adaptar a: upd@uv.es

ADAPTACIONS EN
DOCÈNCIA I

AVALUACIÓ EN
LÍNIA

Estudiantat invident
Feu la prova de penjar l’examen i consulteu amb
l’estudiantat si ho pot fer amb el seu dispositiu.

   Com a últim recurs, remeteu l’examen a upd@uv.es
per adaptar-lo perquè l’estudiantat el tinga

accessible per l’ús de Jaws o Zoom-text. Envieu
l’examen adaptat a l’estudiantat per correu

electrònic.
Cal demanar a l'estudiantat signatura de

confidencialitat d'ús responsable de l'examen. Pot
sol·licitar-nos el document i que fem la gestió amb

l'estudiantat.
   L’estudiantat l’haurà d’emplenar amb les respostes i

reenviar-vos-el per la mateixa via dins del temps
establert.

www.uv.es/uvdiscapacitat

www.facebook.com/UPDUV

Docència

Avaluació

En ocasions especials, considerant greus problemes de mobilitat i/o d’accessibilitat de l’examen, es
podria fer de forma oral mitjançant videoconferència o telefònicament.

Si té algún dubte pot contactar amb nosaltres a updestudiantes@uv.es


