El sistema universitari català com a generador de bones pràctiques en l’atenció
de les necessitats educatives de la comunitat universitària

III Jornada

UNIDISCAT

23 de maig de 2013

Presentació

Informació general

A la Tercera Jornada UNIDISCAT (Universitat i
Discapacitat a Catalunya) ja és pertinent establir
algunes valoracions dels programes i activitats
que coordinadament les universitats i el Consell
Interuniversitari de Ca
ta
lunya de la Secretaria
d’Universitats i Recerca han dut a terme i explicar quines han estat les pràctiques que han donat
bon resultat.

Inscripció obligatòria i gratuïta
www.gencat.cat/universitats/unidiscat
Data límit d’inscripció: 20 de maig
Aforament limitat.
Es respectarà l’ordre d’inscripció.

Aquesta és la intenció d’aquesta Tercera Jornada: oferir alguns exemples de bones pràctiques
que les universitats del sistema català, públic i
privat, han desenvolupat, tot posant l’accent en
els objectius fixats, els col·lectius implicats i la valoració dels resultats obtinguts. Aquesta tasca és
fonamental per retroalimentar el mateix sistema
UNIDISCAT, per millorar la coordinació entre universitats i les iniciatives de futur de la Secretaria
d’Universitats i Recerca en aquesta matèria, i fer
una correcta programació de nous projectes per
als propers anys.
A més, volem que les Jornades UNIDISCAT esdevinguin un lloc de trobada regular i amb continuïtat en què la comunitat universitària posi en
comú els diversos aspectes del seguiment i les
activitats, a fi de donar adequada resposta a les
necessitats educatives específiques a la universitat.

Lloc
Facultats de Filosofia i de Geografia
i Història
Aula magna
Carrer Montalegre, 6
08001 Barcelona
Organització i contacte
Consell Interuniversitari de Catalunya
Comissió Tècnica UNIDISCAT
Via Laietana, 2
08003 Barcelona
Tel. 93 552 67 00 (ext. 121)
jornada.unidiscat@gencat.cat
www.gencat.cat/universitatsirecerca
Mesures d’accessibilitat
Servei d’acompanyament, transcripció en
pantalla, interpretació de llengua de signes
i anell magnètic.

Programa
9.00 h
Inscripcions i lliurament de documentació.

10.45 h - 11.15 h
Pausa i cafè.

9.30 h
Benvinguda institucional a càrrec de Claudi Alsina i Català, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

11.15 h - 12.30 h
Taula: LA UNIVERSITAT INCLUSIVA VISTA
DES DE LES ENTITATS

Sessió inaugural: Universitat i Discapacitat a Catalunya (UNIDISCAT), a càrrec de Jesús M. Prujà
i Noè, cap de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés
a la Universitat i president de la Comissió Tècnica
UNIDISCAT.
10.00 h - 10.45 h
Taula: ORIENTACIÓ, ACCÉS I ATENCIÓ A LA
UNIVERSITAT
Orientació a secundària, a càrrec de Natàlia
Gil i Bussalleu i Joana Ferrer i Miquel, cap i
assessora tècnica, respectivament, del Servei
d’Orientació i Serveis Educatius del Departament
d’Ensenyament
Pla d’acció tutorial a l’estudiant universitari amb
discapacitat, a càrrec d’Anabel Galán Mañas,
professora de Traducció i Interpretació (UAB), i
Montserrat Fernández Rodríguez, responsable del servei d’atenció a la discapacitat PIUNE
(UAB).
Modera: Joan Guàrdia i Olmos (UB, assessor a
la Comissió Tècnica UNIDISCAT).

- Associació Catalana de Dislèxia. Neus Buisán
Cabot, presidenta.
- Federació ECOM. Antonio Guillén Martínez,
president.
- ONCE. Manel Eiximeno Moreso, director del
Centre de Recursos Educatius a Barcelona.
Modera: Emili Soro-Camats (UB, assessor a la
Comissió Tècnica UNIDISCAT).
12.30 h – 13.45 h
Taula: BONES PRÀCTIQUES A LA UNIVER
SITAT
UPC inclusiva: dos exemples, a càrrec d’Ester
Simó Mezquita, sotsdirectora d’estudiantat de
l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (UPC), i Antoni Pérez Poch, professor i agent d’igualtat de l’Escola Universitària
d’Enginyeria Tècnica de Barcelona (UPC).
Una pràctica d’inclusió universitària. El cas d’una
estudiant amb discapacitat auditiva, a càrrec de
Montserrat Llinares Fité, professora de la FPCEE Blanquerna (URL) i membre del grup de
recerca DISQUAVI, en nom de l’equip del Servei
d’Orientació Personal de la FPCEE Blanquerna.

Programa d’Actes Infoaccessibles i Programa d’Art
Accessible, a càrrec de Manel Ebri Vidal, delegat de la Gerència del Projecte d’Infoaccessibilitat
(UAB).
Projecte Studia, a càrrec de Lola Josa Fernández, professora agregada del Departament de
Filologia Hispànica (UB), i Gaston Gilabert Viciana, investigador predoctoral del Departament de
Filologia Hispànica (UB).
La universitat com a entorn virtual: requeriments
d’accessibilitat, a càrrec de Mireia Ribera Turró,
professora del Departament de Biblioteconomia i
Documentació (UB).
Modera: Antoni Vilà i Mancebo (assessor a la Comissió Tècnica UNIDISCAT).
13.45 h - 14.15h
Inserció laboral. Suports rebuts per a l’adquisició
de les competències professionals per part d’un
grup d’estudiants universitaris espanyols amb discapacitat, a càrrec de Mariona Dalmau Montalà,
professora titular de la URL.
Modera: Conxita Domínguez Otero (representant
del CIC a la Comissió Tècnica UNIDISCAT).
14.15 h
Cloenda a càrrec d’Antoni Castellà i Clavé, secretari d’Universitats i Recerca.

