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√ Atenció a la discapacitat a la Universitat
de València
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La UV és la universitat presencial amb més nombre
d’estudiantat amb discapacitat d’Espanya i una de les tres
primeres universitats pioneres quant a la creació de serveis
d’atenció a l’estudiantat amb discapacitat. També fou la
primera a desenvolupar un Reglament de Mesures per a la
Integració del professorat amb discapacitat.
Quines adequacions hi ha en la normativa de la UV per
a l’estudiantat amb discapacitat?





Normativa de permanència: Adequació del reglament
a les necessitats del col·lectiu estudiantil amb
discapacitat, prèvia valoració de cada cas.
Normativa de matrícula: es pot demanar el règim de
dedicació a temps parcial (24 a 36 crèdits) per causes
justificades (entre altres, les necessitats educatives
especials). S’ha de sol·licitar amb antelació a la matrícula
en la secretaria de cada centre, justificant la necessitat.
Reglament
sobre
l’atenció
acadèmica
a
l’estudiantat amb discapacitat(*): per demanar
canvi d’agrupació horària per motiu de discapacitat en
assignatures de formació bàsica i obligatòries.

(*) IMPORTANT: La sol·licitud d’adaptació dels horaris
acadèmics mitjançant canvis de grup s’ha de demanar en
secretaria de cada centre dins del terminis establerts a l’efecte
amb caràcter general per tot l’estudiantat (veure pàg.10). S’ha
de justificar documentalment la incompatibilitat horària. El
centre responsable farà la resolució tenint en compte la
valoració aportada des d’UVdiscapacitat i la capacitat màxima
de l’aula.
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Quin és el servei de la UV que dóna suport a les
persones amb discapacitat?
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UVdiscapacitat és el servei de la UV destinat a atendre
l’estudiantat amb necessitats educatives especials
derivades d’una condició de discapacitat, així com el
personal docent i investigador (PDI) i el personal
d’administració i serveis (PAS) que està en contacte amb
els col·lectius esmentats.
UVdiscapacitat manté un ferm compromís amb la
Qualitat:
o Certificació ISO 9001 per al sistema de gestió de
qualitat. Des de 2005.
o Carta de Serveis. Des de 2011.
Ha rebut reconeixements públics per la seua labor, com:
Menció Honorífica per la Defensora de les Persones amb
Discapacitat de la Comunitat Valenciana (2011), Premi
“Solidaritat” de la Fundació Asindown (2011), Premi
Ability Awards de Telefònica (2012), Premi CERMI
(2013), Premi COCEMFE (2014), Premi Solidari ONCE
(2015), Premi Asindown (2017) i Premi Acció social
CERMI-CV (2019).

Quins són els programes que ofereix UVdiscapacitat?
 Assessorament Psicoeducatiu: ofereix informació,
assessorament i avaluació de les necessitats de
l’estudiantat amb discapacitat. Recomana els suports i
adaptacions adequades en cada cas.
Contacte: updestudiantes@uv.es
 Equiparació d’Oportunitats: administra els recursos
tècnics i humans necessaris per a garantir la igualtat
d’oportunitats del col·lectiu amb discapacitat.
Contacte: upd@uv.es







Sensibilització, Formació i Voluntariat: fomenta la
sensibilització i la formació sobre la discapacitat entre la
comunitat universitària i les institucions externes a la
UV.
Contacte: upd@uv.es
Accessibilitat Universal: treballa en propiciar
l’eliminació de les barreres físiques, electròniques i de
comunicació en. en l’àmbit de la UV
Contacte: uvdiscapacitat@uv.es
Atenció al PDI i PAS: ofereix informació,
assessorament i valoració de necessitats del PDI i PAS
amb discapacitat de la UV.
Contacte: pdipasdiscapacidad@uv.es

Quin és l’horari d’atenció d’UVdiscapacitat?

Juny, juliol i setembre:
Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14:30 hores.
Agost: Tancat.
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D’octubre a maig:
Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14:30 hores.
Vesprades: de dilluns a dijous de 16 a 18:30 hores.
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Per què és tan important la primera entrevista?
Perquè és una entrevista personalitzada en la qual:
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Et donem informació sobre normatives, beques,
cursos, jornades, activitats, etc.
Valorem les necessitats que es deriven de la teua
discapacitat.
Programem les adaptacions més adequades d’accés
al currículum.
Confirmem la necessitat de rebre suport tècnic i/o
personal i fem les gestions oportunes per facilitar-te el
suport més adequat.
Et donem assessorament acadèmic: sobre tècniques
d’estudi i maneig de l’estrès en els exàmens;
vocacional; sobre habilitats socials; per a programes de
mobilitat internacional o per a fer pràctiques formatives.
Amb la teua autorització t’incloem en les llistes per
a rebre emails i WhatsApp d’UVdiscapacitat, amb
informació d’interès sobre la universitat i la discapacitat.

Quina documentació cal aportar en la primera
entrevista?
- Fotocòpia del DNI.
- Fotocòpia del carnet universitari.
- Fotocòpia del certificat de discapacitat complet.
- En cas de tenir una pèrdua auditiva, l’última
audiometria.
- Fotocòpia dels informes mèdics on consten les
necessitats.
- Fotocòpia de la targeta de mobilitat reduïda.
- Full resumen de matrícula.

SUPORT PERSONAL:

Auxiliar personal de suport: es facilita el suport
personal per a canvis posturals, àpats, utilització de
lavabo.
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Quins són els recursos tècnics i humans que ofereix
UVdiscapacitat?
SUPORT TÈCNIC:
 Préstec de productes de suport: es tramita el préstec
de productes de suport per fer-ne ús al llarg del curs
acadèmic: emissores digitals, enregistradores, bolígrafs
digitals, llibretes auto-còpia per prendre apunts en les
classes, bucles de collaret, reposapeus, coixins
ergonòmics, crosses, cadira de rodes, etc.
 Assessorament sobre programari específic: Dragon
Naturally Speaking, Jaws, ZoomText, NVDA, BemyVega,
etc.
 Adaptacions d’aula: es fan les gestions necessàries per
facilitar a l’estudiantat cadires i taules amb
característiques ergonòmiques adequades a les diferents
discapacitats.
 Adaptació de material: es fan les adaptacions dels
materials necessàries per fer-los accessibles: en relleu,
en Braille, ampliacions de lletra, subtitulat de vídeos,
conversió de formats per a lector JAWS.
 Adaptació d’exàmens: s’adapten els exàmens en
funció de les necessitats de cada estudiant: Braille,
realització en ordinador, transcripció, paper pautat, etc..
 Aparcament a la UV: es gestionen les sol·licituds dels
usuaris amb targeta de mobilitat reduïda, prèvia
valoració d’UVdiscapacitat.
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Intèrprets de llengua de signes: Es gestiona el servei
d’intèrprets de llengua de signes per a classes, tutories i
exàmens, prèvia valoració d’UVdiscapacitat.
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Quin procediment hi ha per a demanar els suports?
És imprescindible:
 Ser atès/a en la primera entrevista per fer una
valoració de les necessitats (si fa molt de temps que no
has passat pel servei o les teues necessitats han canviat,
cal que sol·licites una nova cita per actualitzar i
comprovar les noves dades i necessitats).
 Complir els terminis de sol·licitud, que són:
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Transmissió d’informació al professorat:
Primer quadrimestre: abans del 30 de novembre.
Segon quadrimestre: abans del 30 d’abril.
Es obligatori que al principi de cada quadrimestre l’estudiantat ens
comunique les dades d’assignatures i professorat que les imparteix per
a remetre l’Informe Tècnic adient.
Email: updestudiantes@uv.es
Adaptació d’exàmens:
Primer quadrimestre: abans del 30 de novembre.
Segon quadrimestre: abans del 30 d’abril.
Es obligatori que, en els terminis indicats, l’estudiantat ens comunique
dates d’exàmens, assignatures i professorat per a facilitar-li el suport.
Des d'UVdiscapacidad oferim formació de com buscar aquesta
informació a l'aula virtual.
Email: upd@uv.es
Préstec de productes de suport:
A l’inici del curs acadèmic (les sol·licituds s’atendran en funció de les
necessitats i de la disponibilitat del producte).
Adaptació d’aula per a les classes:
A l’inici de cada quadrimestre.
Aparcament:
Renovació: abans del 30 de setembre.
Primera vegada: abans del 30 de novembre.
Personal auxiliar de suport:
Abans de l’inici de cada quadrimestre.
Intèrpret de llengua de signes:
Classes: abans de l’inici de cada quadrimestre.
Tutories: amb tres dies d’antelació.

Nota important: Totes les peticions dirigides a UVdiscapacitat es faran sempre des
del correu electrònic de la UV (o amb el format de sol·licitud corresponent sempre
signat, a fi de complir amb la Llei de Protecció de Dades). Disposem de fulls de
sol·licitud en format paper.

Com funciona el servei d’intèrpret de llengua de
signes (ILS)?
Confirmada la necessitat de ILS, en la valoració que fa el
personal tècnic del programa d’assessorament psicoeducatiu,
es planifica el nombre d’hores d’ILS per a classes en funció de
les possibilitats del servei i es realitza un seguiment al llarg de
tot el curs.
Hi ha dos tipus de normes, unes adreçades a l’estudiantat i
altres adreçades al personal intèrpret de llengua de signes:
Normes para l’estudiantat:
https://www.uv.es/upd/doc/doc%20propios/Normas%20del%
20Servicio%20de%20Interpretes%20de%20Lengua%20de%
20Signos.pdf
Normes per a l’estudiantat i per al personal intèrpret:
https://www.uv.es/upd/doc/doc%20propios/Normas%20del%20Servicio
%20de%20Interpretes%20de%20Lengua%20de%20Signos.pdf
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Com funciona el servei de l’auxiliar en suport
personal?
Confirmada la necessitat de l’auxiliar de suport personal, en la
valoració que fa el personal tècnic del programa
d’assessorament psicoeducatiu, UVdiscapacitat disposa d’una
auxiliar de clínica que s’encarrega d’aquesta assistència
personalitzada.
En funció de l’autonomia de l’estudiant/a i del seus horaris, es
planifiquen els suports per a cada quadrimestre del curs
acadèmic.
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Com assessora UVdiscapacitat al professorat?
I
m
UVdiscapacitat
ofereix assessorament personalitzat al
a
professorat
i a la resta de membres de la comunitat
t
universitària
en matèria de discapacitat. Els informes tècnics
g
dee les necessitats acadèmiques de l’estudiantat amb
discapacitat,
s’envien encriptats per correu electrònic.
f
o
A rmés a més, UVdiscapacitat ofereix guies informatives i infografies
d'interés que es poden consultar a la web:
m
a
d  Consells pràctics per a la docència: Web:
http://www.uv.es/upd/doc/guias/GuiaPDIval2012.pdf
e
c
o  Preguntes freqüents sobre la malaltia mental greu:
Web: http://www.uv.es/upd/doc/guias/Guia%20TMG.pdf
r
a
t  Plantilles de documents accessibles:
i
Web:https://www.uv.es/uvdiscapacitat/ca/recursos/doc
v
uments-propis.html
a


Guia d’adaptacions a la Universitat- SAPDU:
Web: https://www.crue.org/wpcontent/uploads/2021/05/GUI%CC%81A-SAPDU_DIGITAL.pdf

Quins altres serveis/entitats relacionats/des amb la
UV poden ser d’utilitat?
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SEDI (Servei d’Informació i Dinamització):
Voluntariat, cursos, activitats socioculturals.
Web: https://www.uv.es/sedi

Servei d’Estudiants:
Gestió i informació de beques generals.
Web: http://sestud.uv.es/



Servei de Biblioteques i Documentació:
Des que s’acredita la condició de discapacitat, s’ofereix
ampliació dels períodes de préstec i de renovació així com
l’elecció de la biblioteca on retirar els materials
sol·licitats. Equipament adaptat: taules, cadires, bucle
magnètic i ordinadors.
A més, se n’ofereix a l’estudiantat en general, un servei
de préstec d’ordinadors portàtils.
Web: http://biblioteca.uv.es



Servei d’Educació Física i Esports (Programa
d’Esport Adaptat):
Ofereix un 50% de reducció en la matrícula d’activitats
físiques i esportives inclusives i específiques, d’acord amb
les tipologies: tir amb arc, tennis de taula, tennis en
cadira de rodes, vela adaptada, gimnàs amb
instal·lacions adaptades per a persones amb necessitats
derivades de lesions medul·lars, paràlisi cerebral,
esclerosi múltiple, accidents cerebrovasculars, atàxies,
etc. Reconegudes també amb un crèdit i mig de l’ECTS.
Web: http://sefuv.uv.es/sesport/



Clíniques de la Fundació Lluís Alcanyís
En la Clínica Universitària de Nutrició, Activitat Física i
Fisioteràpia (CUNNAF) hi ha un gimnàs per a persones
amb discapacitat i la Clínica Nutricional disposa d’una
grua bàscula per a persones amb discapacitat que fan
servir cadira de rodes.
A més, hi ha més clíniques a disposició de l’estudiantat
en general: Clínica Odontològica, Clínica Podològica,
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Clínica Optomètrica, Clínica Psicològica
i Clínica de
Logopèdia.
Web: http://www.fundaciolluisalcanyis.org/
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Centre d’Idiomes: Descomptes per a l’estudiantat
universitari i adaptacions d’accés al currículum en
exàmens. Web: http://www.centreidiomes.es/



Servei de Llengües i Política Lingüística: Adaptacions
d’accés al currículum en exàmens. Web: www.spluv.es/



UVcultura. Servei d’Extensió Universitària: Ofereix
activitats formatives de caràcter complementari
orientades a contribuir a la formació integral de
l’estudiantat
i
cursos
de
lliure
opció.
Web:
https://www.uv.es/uvweb/servei-extensiouniversitaria/ca/extensio-universitaria-1285900077517.html
Assessorament psicològic: Ofereix algunes sessions
gratuïtes d’orientació i assessorament en qüestions
psicològiques, sexològiques i psicopedagògiques. És
necessari demanar cita prèvia i presentar la targeta de la
UV. Avgda. Primat Reig 151-pta.9. Tel:963930731.
Correu electrònic: alenar.valencia@gmail.com
Web: https://www.uv.es/uvweb/estudiantes-uv/ca/viureuniversitat/assessoramentorientacio/assessorament/assessorament-psicologic-sexologicpsicoeducatiu-1285852858523.html



Assessorament jurídic: Orientació i assessorament en
qüestions
jurídiques
de
matèria
civil,
laboral,
reclamacions administratives i contenciós-administratiu,
nacionalitat, residència, permís d’ocupació o estudi,
habitatge, préstecs e indemnitzacions socials, matèria



UVocupació: Facilita la inserció professional a
l’estudiantat i titulats/des de la UV amb certificat de
discapacitat igual o superior al 33%.
Web: https://www.uv.es/uvocupacio/ca/uvocupacio.html



Unitat d’Igualtat: Elabora i desenvolupa els programes
necessaris per impulsar les polítiques d’igualtat en la UV
i coordina accions específiques. Protocol d’actuació
enfront de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de
sexe.
Web: https://www.uv.es/uvweb/unitat-igualtat/ca/unitat-igualtat1285869753878.html
Diversitat: diversitats afectivosexuals, familiars i de
gènere, etnicoculturals i religioses, ajudes per a la
realització d’activitats socioculturals en matèria d’igualtat
en la diversitat. Protocol d’atenció a la identitat i
l’expressió de gènere. Correu electrònic: diversitats@uv.es
Web:https://www.uv.es/uvweb/unidadigualdad/es/diversitats-/diversitats1286054790444.html





ADEIT: Formació en postgraus propis, pràctiques en
empreses, etc. Web: https://www.adeituv.es/
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penal o fiscal. El servei és completament gratuït. És
necessari demanar cita prèvia i presentar la targeta de la
UV. Tel: 96 374 39 62 / 649 91 08 21.
Correu electrònic: garridonavarro123@yahoo.es
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Servei de Relacions Internacionals i Cooperació:
Informació i gestió de beques extraordinàries per a
persones amb discapacitat OAPEE i ERASMUS + Plaça
Cisneros 4, o al Campus de Burjassot, Av. Doctor
Moliner 50.
Correu electrònic: relaciones.internacionales@uv.es
Web:
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/relacionesinternacionales/relaciones-internacionales/informacioncontacto/presentacion-1285846947677.html



ESN-UV Erasmus Student Network: Informació per a
l’estudiantat outgoing o incoming de la UV.
Web: https://www.esnuv.es/
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√ Voluntariat en l’àmbit de la discapacitat
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Què és el voluntariat d’UVdiscapacitat i en quines
tasques participa?




UVdiscapacitat compta amb una borsa amb estudiantat
voluntari.
Qualsevol estudiant/a de la UV pot ser voluntari/a del
servei.
UVdiscapacitat col·labora amb ONG’s i associacions de
voluntariat així com en programes de voluntariat de la
UV.
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Es poden obtenir fins a 1,5 ECTS en el curs acadèmic.
Les tasques a realitzar són diverses i la persona voluntària pot
triar en funció de la seua disponibilitat i interessos:
o Adaptació de material (a Braille, a relleu, subtitulat de
vídeos)
o Digitalització de materials.
o Acompanyament.
o Tasques de sensibilització.
o Suport acadèmic.
A final de curs es lliura un certificat de realització de l’activitat,
prèvia sol·licitud pel voluntari/a. Durant tot el curs les persones
participants disposen d’una assegurança d’accidents.
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√ Accessibilitat Universal a la UV
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Quines tasques fa UVdiscapacitat per a millorar
l’accessibilitat de la UV?
UVdiscapacitat amb la col·laboració de diferents serveis de la
UV treballa per a aconseguir una universitat més accessible
amb l’eliminació de les barreres i dels obstacles existents.
Accessibilitat física.
UVdiscapacitat recull i tramita les reclamacions de la comunitat
universitària (estudiants amb discapacitat, PDI i PAS) sobre
barreres i obstacles de l’entorn físic de la UV.
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Després de verificar l’existència de les barreres, si és el cas,
s’elabora un informe d’accessibilitat que es deriva als serveis
corresponents: Unitat Tècnica, Servei Tècnic i de Manteniment
de la UV i, si escau, als màxims responsables d’administració,
als deganats/direcció dels centres en qüestió.
A més a més, dins del marc del programa Campus Sostenible,
la UV va obtenir la certificació d’accessibilitat universal
d’AENOR per a la Biblioteca d’Educació Maria Moliner (Campus
Tarongers), i la Biblioteca d’Humanitats “Joan Reglà” (Campus
Blasco Ibáñez), aquest segell acredita la implantació d’un
sistema de gestió de l’accessibilitat que aposta per la millora
continuada. Des de llavors la UV està treballant per obtenir
aquests segells per a més dels seus edificis. Podeu consultar
mitjançant el següent enllaç:https://www.uv.es/uvweb/serveibiblioteques-documentacio/ca/sbd/accessibilitat/accessibilitat1286109772452.html
Pel que fa a l’allotjament de l’estudiantat amb discapacitat, la
UV disposa de centres amb habitacions adaptades, com:
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o Col·legi Major “Rector Peset”:
Disposa de 5 habitacions individuals adaptades.
Web:
https://www.uv.es/uvweb/colegi-major-rectorpeset/ca/col-legi-major-rector-peset-1285910232936.html
o Residència Universitària “Damià Bonet”:
Disposa de 6 habitacions dobles adaptades.
Web:
https://www.resa.es/ca/residencies/valencia/residenciauniversitaria-damia-bonet/residencia/
Accessibilitat electrònica.

Dins del Pla d’Infoaccessibilitat s’han instal·lat equips adaptats
per a l’estudiantat amb discapacitat, tant a les biblioteques de
la universitat com als diferents centres.
o

Llocs
adaptats:
disposen
del
programari
d’assistència més utilitzat per a l’estudiantat amb
discapacitat.

Barreres de Comunicació.
A més del servei de intèrpret de llengua de signes que s’ofereix
a l’estudiantat amb sordesa, cal destacar les intervencions que
permeten a les persones usuàries gaudir de les instal·lacions

GUIA UNIVERSITÀRIA DE UVDISCAPACITAT

L’ús de la xarxa a la universitat és cada vegada més important,
per això, UVdiscapacitat en col·laboració amb el Vicerectorat de
TIC i el Servei d’Informàtica de la UV, pren les mesures
necessàries perquè la seua pàgina complisca la major quantitat
de criteris d’accessibilitat.
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amb normalitat. Exemples d’accions que s’han dut a terme són
la instal·lació de bucles d’inducció magnètica i revisió de
l’accessibilitat web d’algunes pàgines dels serveis.
Igualment, UVdiscapacitat té una ferramenta nomenada
SIGNA-UNI per facilitar la comunicació en llengua de signes
amb l’estudiantat usuari d’aquesta llengua.
Aquesta ferramenta conté 540 vídeos d’alta qualitat agrupats
en categories com són: salutacions formals, dades
d’identificació, dies de la setmana, números i frases en llengua
de signes que se solen utilitzar amb més freqüència en
diferents àmbits universitaris, com són: les consergeries, les
secretaries, les biblioteques, les cafeteries i la docència.
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SIGNA-UNI: Descàrrega gratuïta en la web
d’UVdiscapacitat:
http://www.uv.es/upd/doc/doc%20propios/signauni.iso
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√ Model de taula d’horaris
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Dimarts
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