
 
 

  Protocol d’accés a les cabines i control d’ús 

PIUNE, Servei d’atenció a la Discapacitat 

28 d’abril de 2017 

Bellaterra Campus UAB (Cerdanyola del Vallès) 

Les biblioteques de la UAB disposen de 6 cabines adaptades per a persones amb 
necessitats especials d’estudi. 

Aquestes cabines estan repartides de la següent manera: 

- 2 cabines a la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, situades a la 4a 
planta. 
-2 cabines a la Biblioteca de Ciències Socials, situades a la planta baixa. 
-2 cabines a la Biblioteca d’Humanitats, situades a la planta baixa. 

L’horari de les cabines és de dilluns a divendres de 9:00 a 20:30 hores. 

Poden fer ús de les cabines tots els usuaris de la comunitat universitària de 
la UAB amb dret a préstec que, degut a les seves ne cessitats especials 
d’estudi, requereixin d’ús de tecnologies accessibl es per accedir a la 
informació en qualsevol format. 

Per fer ús de les cabines serà imprescindible estar registrat al PIUNE, Servei d’Atenció 
a la Discapacitat. Un cop registrat al servei només caldrà presentar el carnet d’estudiant 
de la UAB al taulell d'informació . En cas que les persones que s’adrecin al taulell no 
estiguin registrades com a usuaris amb dret a les cabines, se’ls informarà que cal que 
s’adrecin al PIUNE. 

Si l’usuari requereix ajuda per a l’obertura i el tancament de la cabina, o un 
acompanyament a la cabina, aquest anirà acompanyat per una persona de suport del 
PIUNE.  

Les cabines són per ús personal i l'usuari es fa responsable de conservar-les en bon 
estat, sense canviar ni afegir-hi mobiliari, i deixar l’espai en les mateixes condicions que 
l’estudiant ho hagi trobat. 

Ni les Biblioteques ni la Fundació Autònoma Solidària es fan responsables de la 
pèrdua dels documents o d'altres objectes deixats dins les cabines durant el seu ús. 

Totes les cabines estan equipades amb un ordinador connectat a la xarxa informàtica 
de la UAB amb els programes Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint i Access),  
Acrobat Reader, els navegadors Internet Explorer i Firefox, els reproductor multimèdia 
Windows Media Player i el compressor d’arxius Winrar.  



 
 

Els equips de les cabines visuals  inclouen recursos software i hardware com: 
programes d’ampliació i lectura de pantalla (Zoomtext i Jaws), auriculars i TV lupa. 

Els equips de les cabines físiques inclouen recursos hardware i software com per 
exemple teclat amb cobertor o ratolí trackball i, també inclouen un software específic 
(ClaroRead) per als estudiants que presenten dificultats d’aprenentatge (dislèxia i/o 
TDA). 

Per iniciar una sessió cal introduir com a nom d'usuari la paraula “.\Piune ” i com a 
paraula clau "piuneuab ”. 

La FAS donarà suport sobre el funcionament de les aplicacions i perifèrics específics 
dels equips. També s’encarregarà de l’acompanyament en el cas que sigui la primera 
vegada que es va a les cabines. L’estudiant pot fer la sol·licitud de suport i/o 
acompanyament enviant un email a l’adreça fas.piune@uab.cat. 

Per a qualsevol dubte o problema amb els equips, ca l adreçar-se al PIUNE, situat 
a la plaça cívica, local 2 (al costat de l’Òptica u niversitària), presencialment, o bé 
mitjançant un correu electrònic a l’adreça fas.piune@uab.cat  amb còpia a   
fas.centre.recursos@uab.cat  o contactant al telèfon 93 581 26.97.  

 


