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1. IntroduCCIó 

En els últims anys, s’han donat grans avanços en la participació social de les persones amb discapa-
citat i s’ha experimentat un gran avenç en el reconeixement dels drets de les persones amb discapacitat. 
Aquest reconeixement social juntament amb la promulgació de normatives específiques sobre l’atenció 
de les persones amb discapacitat ha contribuït a aquest increment. Principis com el de no discriminació, 
igualtat d’oportunitats, inclusió i normalització han estat assumits per la majoria de normatives, tant a nivell 
internacional, europeu, nacional com autonòmic (Llei d’Igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les 
persones amb discapacitat LIONDAU (2003), la Llei Orgànica d’Universitats (2001; 2007) i el Real Decret 
d’Ordenació dels ensenyaments Universitaris (2007). 

D’una manera gradual, s’han anat obrint els diferents àmbits socials a la seva participació, adaptant 
els contextos i proporcionant recursos per a una progressiva convivència en igualtat de condicions. I això 
també ha succeït a l’àmbit universitari.

Els coneixements i sabers que pot aportar la Universitat no han de convertir-se en una font de discri-
minació limitada a determinats col·lectius. La universitat ha de rebre els suports necessaris i l’estímul de la 
societat per obrir-se a nous col·lectius amb propostes formatives de qualitat, programes flexibles i adients a 
les diverses demandes socials.

La Universitat, com a institució acadèmica, ha d’assumir també el seu paper en el procés general de 
desenvolupament humà i social. En base a aquesta meta ha de formar professionals competents i compro-
mesos per assolir una societat més justa, més humana i solidària.

És en aquest context que la nostra Universitat està compromesa en aconseguir que els principis de no 
discriminació, igualtat d’oportunitats, integració i normalització siguin contemplats i presents en les seves 
actuacions. Aquest Pla, des d’aquesta perspectiva, és una estratègia que ha de permetre materialitzar la 
voluntat de canvi i millora d’una universitat pensada per a tothom.

Per fer efectius aquests principis, la URV s’ha dotat d’aquest Pla d’Atenció a la Discapacitat, amb la 
finalitat d’afavorir la participació i la inclusió acadèmica, laboral i social de les persones amb discapacitat a 
la Universitat, i promoure les actuacions necessàries perquè puguin participar, de ple dret, com a membres 
de la comunitat universitària.

Així doncs, les propostes reflectides en aquest Pla d’Atenció a la Discapacitat, no pretenen ser només 
una mera declaració d’intencions, sinó que tenen la voluntat de ser una eina efectiva que, mitjançant la 
seva aplicació en els àmbits corresponents, elimini les barreres encara existents perquè les persones amb 
discapacitat puguin sentir-se, d’una manera plena i normalitzada, membres actius de la vida acadèmica i 
social de la nostra Universitat.

2. PrInCIPIs 

El Pla que presentem a continuació es regeix a partir dels següents principis:

normalització:
Principi en virtut del qual les persones amb discapacitat han de poder portar una vida normal, accedint 

als mateixos llocs, àmbits, béns i serveis que estan a disposició de qualsevol persona (LIONDAU).

no discriminació:
Establir les mesures necessàries per evitar la discriminació tant directa com indirecta, en tots els àmbits 

de la vida universitària. Es considera discriminació quan una persona és tractada de manera desigual i 
desfavorable per la seva pertinença a un grup concret, i no sobre la base de les seves capacitats individuals 
(LIONDAU).

Inclusió:
Vetllar per la igualtat efectiva en l’accés i permanència en el sistema universitari, podent-hi introduir 

determinades mesures de flexibilització quan es consideri necessari (LOE).

transversalitat:
Aplicació d’aquest principi en totes les polítiques, plans, programes i accions que es portin a terme des 

de la universitat, per tal de contribuir a l’efectiva participació de tots els membres de la comunitat en tots 
els àmbits de la vida universitària.

Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova el Pla d’atenció a la discapa-
citat.
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Accessibilitat universal i disseny per a tots:
Condició que han de complir els entorns, béns, processos, productes i serveis, així com els objectes 

o instruments, utensilis i dispositius, perquè siguin comprensibles, utilitzables i practicables per totes les 
persones amb condicions de seguretat i comoditat, i de la forma més autònoma i natural possible. Pres-
suposa l’estratègia de Disseny per a Tots i s’entén sense prejudici d’aquells ajustaments raonables que 
s’hagin de realitzar (LIONDAU). S’haurà de vetllar perquè l’entorn universitari s’adeqüi al màxim a aquests 
principis.

3. MArC leGAl 

A nivell autonòmic 

Decret 70/2005 pels preus dels serveis acadèmic•  s (20 juny 2005) 
Ley 20/1991 del 25 noviembre sobre la promoción de accesibilidad y supresión de barreras arquitec-• 
tónicas 
Decret 314/1992 d’establiments d’ajuts per l’adquisició d’habitatges adaptats • 

Ley 10/1993 del 8 de octubre sobre el acceso con perros lazarill•  o 
Decreto 135/1995 del 24 de marzo sobre la promoción de accesibilidad y supresión de barreras ar-• 
quitectónicas 
Decreto 97/2002, del 5 de marzo sobre la tarja d’aparcament per persones amb disminuci•  ó

A nivell estatal 

Ley de Integración Social de Minusválido•  s (LISMI 13/1982, 7 d’abril)
Ley 51/2003, 2 de diciembre para la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad • 
universal 
Declaración de Salamanc•  a (10 junio 1994) 
Declaración de Madri•  d (23 marzo 2002) 
II Plan de Acción para las Personas con Discapacidad 2003-200•  7 (IMSERSO) 
Convenio CRUE – CERM•  I (20 novembre 2003) 
Declaración de los Defensores Universitarios Españole•  s (30 octubre 2003) 
Ley Orgànica 6/2001 del 21 de diciembre de universidade•  s 
Real Decreto 1742/2003 del 19 de diciembre sobre el acceso a los estudios superiore•  s 
Ley 38/1999 del 6 de noviembre de ordenación de la edificació•  n 
I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-201•  2

A nivell europeu

Guía Europea de Buena Práctica (Helios II, 1996) • 

Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad del 12 mayo 2000 (Comisión de • 
las Comunidades Europeas) 
Plan de acción europeo de la Comisión de las Comunidades Europea•  s (30 octubre 2003)
Declaración de Boloni•  a (19 junio 1999)

A nivell internacional 

Normes Uniformes de la ON•  U (20 desembre 1993)
Principios del Diseño Universa•  l (1 d’abril 1997)

4. MIssIó 

Contribuir a la construcció d’una universitat accessible per a tots que garanteixi el principi d’igualtat 
d’oportunitats entre totes les persones de la URV, enfortint el seu compromís social i el respecte per la 
diversitat.

5. objeCtIus GenerAls 

Per tal de dur a terme els objectius que a continuació es descriuen, es constitueix una comissió forma-
da pel Vicerector d’Organització i Recursos, el Vicerector de PDI, el Gerent i la Vicerectora d’Estudiants i 
Comunitat Universitària a fi de reunir totes aquelles persones de l’equip de direcció que tenen a veure amb 
els col·lectius implicats en aquest Pla. 

D’altra banda, s’ha creat un Consell Assessor d’Atenció a la Discapacitat que reuneix diverses persones 
de la comunitat universitària amb l’objectiu de constituir un canal de participació constant sobre aquest 
àmbit. Té caràcter consultiu, d’assessorament i debat sobre temes relacionats amb el Pla.
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La coordinació del Programa va a càrrec de la Dra. Maria Vives, professora del Departament de Peda-
gogia, com a experta en aquest àmbit. 

El Pla té 9 objectius generals: 
1. Garantir el dret a la igualtat d’oportunitats a totes les persones que pertanyen a la comunitat 

universitària (estudiantat, professorat i PAS) de la URV
2. Facilitar l’acollida i l’assessorament als estudiants amb discapacitat a la seva incorporació a la 

Universitat
3. Assegurar l’accessibilitat per a tots els membres de la comunitat 
4. Promoure la sensibilització i la solidaritat a l’àmbit universitari vers les persones amb discapa-

citat
5. Fomentar la formació sobre discapacitat i accessibilitat a tota la comunitat universitària
6. Desenvolupar accions adequades per aconseguir que els estudiants amb discapacitat tinguin les 

oportunitats necessàries per assolir els objectius acadèmics
7. Desenvolupar accions adequades per aconseguir que les persones de la comunitat universitària 

amb discapacitat tinguin les oportunitats necessàries per assolir la participació social
8. Desenvolupar accions adequades per aconseguir que les persones de la comunitat universitària 

amb discapacitat tinguin les oportunitats necessàries per assolir els objectius laborals
9. Desenvolupar la investigació per millorar la intervenció vers les persones amb discapacitat

6. objeCtIus esPeCífICs 

El Pla té 27 objectius específics:

Garantir el dret a la igualtat d’oportunitats a totes les persones que pertanyen a la comunitat univer-
sitària (estudiantat, professorat i PAS) de la URV

1. Elaborar normatives específiques que desenvolupin i garanteixin el compliment de la igualtat 
d’oportunitats de les persones amb discapacitat.

2. Difusió dels compromisos del Pla a nivell intern
3. Difusió del Pla d’Atenció a la discapacitat a la URV a nivell extern
4. Coordinar els recursos necessaris per donar una atenció integral a les persones que presentin 

necessitats específiques derivades de la seva discapacitat
5. Establir contactes i convenis amb entitats i organismes relacionades amb l’àmbit de la discapa-

citat

Facilitar l’acollida i l’assessorament als estudiants amb discapacitat a la seva incorporació a la Uni-
versitat

6. Millorar el sistema d’acollida dels estudiants amb discapacitat a la URV
7. Millorar el sistema d’identificació dels estudiants amb discapacitat

Assegurar l’accessibilitat per a tots els membres de la comunitat 
8. Facilitar l’accés a la universitat mitjançant el transport públic o privat
9. Detecció de necessitats de supressió de barreres

10. Millorar l’accessibilitat
11. Aplicar els principis d’igualtat, accessibilitat i disseny per a tots
12. Aplicar els principis d’igualtat, accessibilitat tecnològica i de comunicació

Promoure la sensibilització i la solidaritat a l’àmbit universitari vers les persones amb discapacitat
13. Afavorir una millor coneixença de la realitat de les persones amb discapacitat
14. Promoure la col·laboració activa dels mateixos estudiants amb discapacitat en les diferents 

accions de sensibilització
15. Afavorir la implicació del voluntariat de la URV

Fomentar la formació sobre discapacitat i accessibilitat a tota la comunitat universitària
16. Proporcionar al professorat formació en matèria d’atenció educativa a les necessitats associades 

amb la discapacitat
17. Proporcionar al PAS formació en matèria de discapacitat
18. Formació de l’estudiantat en matèria de discapacitat
19. Fomentar la formació sobre discapacitat i accessibilitat

Desenvolupar accions adequades per aconseguir que els estudiants amb discapacitat tinguin les 
oportunitats necessàries per assolir els objectius acadèmics

20. Proporcionar els ajuts i recursos necessaris als estudiants amb discapacitat per tal que assoleixin 
els seus objectius acadèmics

21. Garantir el suport a l’estudi dels estudiants amb discapacitat
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Desenvolupar accions adequades per aconseguir que les persones de la comunitat universitària amb 
discapacitat tinguin les oportunitats necessàries per assolir la participació social

22. Promoció social de l’estudiant amb discapacitat
23. Revisió i adequació de activitats extracurriculars/extraacadèmiques que s’ofereixen des de la URV
24. Potenciar la mobilitat de les persones amb discapacitat

Desenvolupar accions adequades per aconseguir que les persones de la comunitat universitària amb 
discapacitat tinguin les oportunitats necessàries per assolir els objectius laborals

25. Contribuir a la integració laboral dels titulats universitaris amb discapacitat de la URV
26. Procurar que la URV sigui un àmbit laboral obert a les persones amb discapacitat

Desenvolupar la investigació per millorar la intervenció vers les persones amb discapacitat
27. Promoure la investigació en temes relacionats amb la discapacitat i l’accessibilitat

7. ACtuACIons 

Les sigles utilitzades en aquest apartat són les següents:
- CCDAD: Comissió Consell de Direcció Atenció Discapacitat
- CAD: Coordinadora Programa Atenció Discapacitat
- CAE: Centre d’Atenció a l’Estudiant
- GC: Gabinet de Comunicació
- GJ: Gabinet Jurídic
- RRHH: Recursos Humans
- SGA: Servei de Gestió Acadèmica
- SGEU: Servei de Gestió de l’Extensió Universitària
- SGR: Servei de Gestió de la Recerca

El Pla té 62 actuacions:

Objectiu general 1
Garantir el dret a la igualtat d’oportunitats a totes les persones que pertanyen a la comunitat università-
ria (estudiantat, professorat i PAS) de la URV

Objectiu específic 1
Elaborar normatives específiques que desenvolupin i garanteixin el compliment de la igualtat d’oportu-
nitats de les persones amb discapacitat

Actuacions Calendari

1.1 Ampliació articles dels Estatuts referents a la comunitat educativa amb discapacitat. 2009

1.2 Revisar, ampliar i/o elaborar normatives específiques sobre la igualtat d’oportunitats 2010

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió Secretaria General, GJ

Objectiu general 1
Garantir el dret a la igualtat d’oportunitats a totes les persones que pertanyen a la comunitat università-
ria (estudiantat, professorat i PAS) de la URV

Objectiu específic 2
Difusió dels compromisos del Pla a nivell intern

Actuacions Calendari

2.1. Donar a conèixer als diferents Vicerectorats i òrgans de gestió el pla d’inclusió per tal 
que tots siguin coneixedors de les seves implicacions (a nivell Institucional)

2009

2.2. Modificació de l’actual espai web sobre temes de discapacitat, per tal que esdevin-
gui un espai d’informació i comunicació per a tota la comunitat universitària

2009

2.3. Presentar un informe anual al Claustre sobre el compliment de les actuacions pre-
vistes en el Pla

2009

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió GC, CAD
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Objectiu general 1
Garantir el dret a la igualtat d’oportunitats a totes les persones que pertanyen a la comunitat universitària 
(estudiantat, professorat i PAS) de la URV

Objectiu específic 3
Difusió del Pla d’Atenció a la discapacitat a la URV a nivell extern

Actuacions Calendari

3.1. Fer difusió del Pla als mitjans de comunicació 2009

3.2. Presentació directa a institucions, organismes, centres, directament implicats amb les 
persones amb discapacitat (organitzacions, fundacions, IES,...)

2009-10

3.3. Presentació i difusió del Pla en diferents fires i actes de promoció de la URV (Setmana 
de la Ciència; Saló de l’Ensenyament,...)

Anual 

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió GC, CAD, CAE

Objectiu general 1
Garantir el dret a la igualtat d’oportunitats a totes les persones que pertanyen a la comunitat universitària 
(estudiantat, professorat i PAS) de la URV

Objectiu específic 4
Coordinar els recursos necessaris per donar una atenció integral a les persones que presentin necessitats 
específiques derivades de la seva discapacitat

Actuacions Calendari

4.1. Posar en marxa les actuacions que es presenten en aquest Pla a partir d’un progra-
ma/servei d’Atenció a les Persones amb Discapacitat (LOU 4/2007 Disposició addi-
cional 24)

2009

4.2. Seguir participant de forma activa a la Comissió Tècnica UNIDISCAT (Universitat i 
Discapacitat a Catalunya) formada per totes les universitats catalanes per tal d’establir 
línies d’actuació coherents i coordinades en matèria de discapacitat

Des de 2007

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió CAD, Gerència, GC

Objectiu general 1
Garantir el dret a la igualtat d’oportunitats a totes les persones que pertanyen a la comunitat universitària 
(estudiantat, professorat i PAS) de la URV

Objectiu específic 5
Establir contactes i convenis amb entitats i organismes relacionades amb l’àmbit de la discapacitat

Actuacions Calendari

5.1. Demanar assessorament i suport tècnic per tal que les diferents actuacions que es 
duguin a terme siguin totalment accessibles

Des de 2007

5.2. Sol·licitar subvencions i ajuts econòmics que destinen aquestes entitats a la millora 
dels entorns universitaris i a la qualitat de la vida universitària dels estudiants amb dis-
capacitat

Des de 2007

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió CAD, CAE, Gerència
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Objectiu general 2
Facilitar l’acollida i l’assessorament als estudiants amb discapacitat a la seva incorporació a la Univer-
sitat

Objectiu específic 6
Millorar el sistema d’acollida dels estudiants amb discapacitat a la URV

Actuacions Calendari

6.1. Detecció dels estudiants amb discapacitat a secundària. Difusió del Pla d’inclusió 
als centres de secundària

2008

6.2. Contacte amb els departaments d’orientació dels instituts i EAPs. Actuar conjunta-
ment per orientar i assessorar aquest estudiantat

2009

6.3. Establir canals de coordinació amb els centres de secundària en el procés d’integra-
ció dels estudiants amb discapacitat

2009

6.4. Oferir a les persones amb discapacitat majors de 25 anys orientació i suport per la 
seva integració als estudis universitaris

2010

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió CAE

Objectiu general 2
Facilitar l’acollida i l’assessorament als estudiants amb discapacitat a la seva incorporació a la Univer-
sitat

Objectiu específic 7
Millorar el sistema d’identificació dels estudiants amb discapacitat

Actuacions Calendari

7.1. Revisar i /o ampliar el qüestionari o full d’Autodeclaració de discapacitat que om-
plen els nostres estudiants en el moment de la matrícula

2008

7.2. Elaboració d’un cens de persones amb discapacitat (estudiants, PDI i PAS) i realitza-
ció d’un estudi personalitzat de les necessitats que manifesten

2010

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió CAE, SGA, CAD, RRHH

Objectiu general 3
Assegurar l’accessibilitat per a tots els membres de la comunitat 

Objectiu específic 8
Facilitar l’accés a la universitat mitjançant el transport públic o privat

Actuacions Calendari

8.1. Avaluar l’accessibilitat dels transports que arriben als diferents centres i/o Facultats 2009

8.2. Potenciar el programa “Compartir cotxe” perquè els estudiants amb discapacitat 
puguin gaudir-ne

2010

8.3. Garantir i millorar la reserva d’aparcaments 2009

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió CAE, Gerència
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Objectiu general 3
Assegurar l’accessibilitat per a tots els membres de la comunitat 

Objectiu específic 9
Detecció de necessitats de supressió de barreres

Actuacions Calendari

9.1. Estudis dels diferents accessos a centres i facultats 2009-10

9.2. Adaptació de les places d’estudi a les necessitats específiques dels estudiants amb 
discapacitat

2009-10

9.3. Adaptar els llocs de treball per prevenir riscos laborals per raó de la seva discapacitat 2009-10

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió Gerència

Objectiu general 3
Assegurar l’accessibilitat per a tots els membres de la comunitat 

Objectiu específic 10
Millorar l’accessibilitat

Actuacions Calendari

10.1. Elaboració de guies d’accessibilitat i mapes guia dels accessos per a discapacitats 
de totes les instal·lacions universitàries 

2009-10

10.2. Adaptar la senyalització dels espais físics a la normativa vigent 2009-10

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió Gerència 

Objectiu general 3
Assegurar l’accessibilitat per a tots els membres de la comunitat 

Objectiu específic 11
Aplicar els principis d’igualtat, accessibilitat i disseny per a tots

Actuacions Calendari

11.1. Vetllar perquè les noves construccions siguin totalment accessibles d’acord amb la 
legislació vigent

Des de 2008

11.2. Adaptar les Sales i/o Auditoris (Avinguda Catalunya) amb la tecnologia necessària 
perquè siguin accessibles per a totes les persones amb discapacitat

2008

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió Gerència 

Objectiu general 3
Assegurar l’accessibilitat per a tots els membres de la comunitat 

Objectiu específic 12
Aplicar els principis d’igualtat, accessibilitat tecnològica i de comunicació

Actuacions Calendari

12.1. Posar en marxa un programa d’adaptació TIC de aules docents, biblioteques, la-
boratoris, etc.

2009-10

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió Gerència
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Objectiu general 4
Promoure la sensibilització i la solidaritat a l’àmbit universitari vers les persones amb discapacitat

Objectiu específic 13
Afavorir una millor coneixença de la realitat de les persones amb discapacitat

Actuacions Calendari

13.1. Informar/sensibilitzar als estudiants amb discapacitat sobre els seus drets i el suport 
que se’ls ofereix des de la URV

Des de 2008

13.2. Treballar de forma activa en campanyes de sensibilització generals dirigides a tota 
la comunitat universitària i també a col·lectius específics

Des de 2008

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió CAE, CAD

Objectiu general 4
Promoure la sensibilització i la solidaritat a l’àmbit universitari vers les persones amb discapacitat

Objectiu específic 14
Promoure la col·laboració activa dels mateixos estudiants amb discapacitat en les diferents accions de 
sensibilització

Actuacions Calendari

14.1. Implicar als estudiants amb discapacitat en la sensibilització i informació sobre 
temes d’interès general

Des de 2008

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió CAE, CAD

Objectiu general 4
Promoure la sensibilització i la solidaritat a l’àmbit universitari vers les persones amb discapacitat

Objectiu específic 15
Afavorir la implicació del voluntariat de la URV

Actuacions Calendari

15.1. Ampliació de les tasques dels estudiants voluntaris de la URV al suport de com-
panys amb discapacitat

2009

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió CAD, SGEU

Objectiu general 5
Fomentar la formació sobre discapacitat i accessibilitat a tota la comunitat Universitària

Objectiu específic 16
Proporcionar al professorat formació en matèria d’atenció educativa a les necessitats associades amb la 
discapacitat

Actuacions Calendari

16.1. Incloure al Programa de Formació docent i investigador (PROFID) gestionat per 
l’ICE, un programa de formació psicopedagògica sobre aquesta temàtica

2009-10

16.2. Promoure i facilitar l’intercanvi d’experiències entre el professorat 2009-10

16.3. Elaborar materials pedagògics com a suport a l’activitat docent (“guia de bones 
pràctiques”, exemplificacions d’adaptacions curriculars, etc.) i fer-ne difusió

2009-10

16.4. Implementar metodologies més apropiades per atendre a les diferències individuals 
dels estudiants amb discapacitat

2009-10

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió Gerència
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Objectiu general 5
Fomentar la formació sobre discapacitat i accessibilitat a tota la comunitat Universitària

Objectiu específic 17
Proporcionar al PAS formació en matèria de discapacitat

Actuacions Calendari

17.1. Incloure en el Programa de formació del PAS en la convergència europea cursos 
sobre aquesta temàtica

2009-10

17.2. Assessorar a les secretaries sobre estratègies per al tractament de la discapacitat 2009-10

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió Gerència, SGA

Objectiu general 5
Fomentar la formació sobre discapacitat i accessibilitat a tota la comunitat Universitària

Objectiu específic 18
Formació de l’estudiantat en matèria de discapacitat

Actuacions Calendari

18.1. Formació als estudiants que participen com a voluntaris en tasques de suport als 
companys amb discapacitat

2009-10

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió CAE, SGEU

Objectiu general 5
Fomentar la formació sobre discapacitat i accessibilitat a tota la comunitat Universitària

Objectiu específic 19
Fomentar la formació sobre discapacitat i accessibilitat

Actuacions Calendari

19.1. Potenciar la incorporació d’assignatures sobre discapacitat i accessibilitat en els 
nous Plans d’Estudi

2010

19.2. Promoure la creació d’estudis de postgrau sobre discapacitat i accessibilitat. 2010

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió FURV, EPD, CENTRES URV

Objectiu general 6
Desenvolupar accions adequades per aconseguir que els estudiants amb discapacitat tinguin les oportu-
nitats necessàries per assolir els objectius acadèmics

Objectiu específic 20
Proporcionar els ajuts i recursos necessaris als estudiants amb discapacitat per tal que assoleixin els 
seus objectius acadèmics

Actuacions Calendari

20.1. Informar sobre les beques i ajuts a l’estudi a les quals poden tenir accés els estudi-
ants amb discapacitat

2009

20.2. Crear la figura del professor/a tutor/a com a suport a l’adaptació de l’estudiantat 
amb discapacitat

2009-10

20.3. Facilitar al professorat l’assistència tècnica apropiada per atendre millor als seus 
estudiants amb discapacitat

2009-10

20.4. Elaborar/assessorar en procediments i models d’Adaptacions curriculars, estratègi-
es metodològiques, avaluatives i organitzatives

2009-10

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió Gerència
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Objectiu general 6
Desenvolupar accions adequades per aconseguir que els estudiants amb discapacitat tinguin les oportu-
nitats necessàries per assolir els objectius acadèmics

Objectiu específic 21
Garantir el suport a l’estudi dels estudiants amb discapacitat

Actuacions Calendari

21.1. Creació d’una aula informàtica adaptada a les necessitats educatives de l’estudiantat 
amb discapacitat (recursos tiflotècnics, modificació de teclats, mobiliari adaptat,...)

2010

21.2. Elaborar un catàleg de recursos que reculli els ajuts tècnics que es posen a dispo-
sició de les persones amb discapacitat de la Universitat, facilitant un servei de préstec 
d’ajudes tècniques

2010

21.3. Creació de material didàctic adaptat 2010

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió Gerència

Objectiu general 7
Desenvolupar accions adequades per aconseguir que les persones de la comunitat universitària amb 
discapacitat tinguin les oportunitats necessàries per assolir la participació social

Objectiu específic 22
Promoció social de l’estudiant amb discapacitat

Actuacions Calendari

22.1. Fomentar i facilitar les relacions socials i en xarxa entre estudiants amb i sense 
discapacitat

2009

22.2. Intercanvi d’experiències amb universitaris d’altres universitats 2010

22.3. Establir contactes i col·laboració entre entitats i institucions de persones amb dis-
capacitat

2009

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió CAD

Objectiu general 7
Desenvolupar accions adequades per aconseguir que les persones de la comunitat universitària amb 
discapacitat tinguin les oportunitats necessàries per assolir la participació social

Objectiu específic 23
Revisió i adequació de activitats extracurriculars/extraacadèmiques que s’ofereixen des de la URV

Actuacions Calendari

23.1. Implantar l’activitat física adaptada en un context integrador a través del programa 
Esport Adaptat

2010

23.2. Oferir activitats de cultura i lleure que contemplin la possibilitat de participació 
sense impediments a les persones amb discapacitat

2009

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió CAE, CAD
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Objectiu general 7
Desenvolupar accions adequades per aconseguir que les persones de la comunitat universitària amb 
discapacitat tinguin les oportunitats necessàries per assolir la participació social

Objectiu específic 24
Potenciar la mobilitat de les persones amb discapacitat

Actuacions Calendari

24.1. Dins l’Espai Europeu d’Educació Superior, potenciar la mobilitat d’estudiants i pro-
fessors amb discapacitat a altres universitats europees

2010

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió ORI, EPD

Objectiu general 8
Desenvolupar accions adequades per aconseguir que les persones de la comunitat universitària amb 
discapacitat tinguin les oportunitats necessàries per assolir els objectius laborals

Objectiu específic 25
Contribuir a la integració laboral dels titulats universitaris amb discapacitat de la URV

Actuacions Calendari

25.1. Dins del Programa d’Orientació i Inserció Laboral de la URV crear/destinar un 
àmbit específic als titulats amb discapacitat

2009-10

25.2. Mantenir relacions amb associacions de discapacitats i altres institucions que 
s’ocupen d’aquesta temàtica

2009

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió CAE, CAD

Objectiu general 8
Desenvolupar accions adequades per aconseguir que les persones de la comunitat universitària amb 
discapacitat tinguin les oportunitats necessàries per assolir els objectius laborals

Objectiu específic 26
Procurar que la URV sigui un àmbit laboral obert a les persones amb discapacitat

Actuacions Calendari

26.1. Afavorir el % de treballadors amb discapacitat que han de tenir les institucions 
públiques

2010

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió Gerència
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Objectiu general 9
Desenvolupar la investigació per millorar la intervenció vers les persones amb discapacitat

Objectiu específic 27
Promoure la investigació en temes relacionats amb la discapacitat i l’accessibilitat

Actuacions Calendari

27.1. Potenciar investigacions I+D sobre discapacitat 2010

27.2. Potenciar la formació d’un grup d’investigació multidisciplinari de la URV que 
treballi al voltant de temes relacionats amb la discapacitat

2010

27.3. Establir relacions amb altres universitats per promoure projectes d’investigació in-
teruniversitaris

2010

27.4. Fer difusió dels resultats de la recerca als mitjans de comunicació 2010

Òrgans 

Responsable CdD CCDAD

Responsable de Gestió SGR, DEPARTAMENTS URV, GC


