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1. Presentació
El present document ha estat creat amb l’objectiu d’orientar, guiar i donar resposta a les
preguntes més freqüents que tenen els i les futurs/es estudiants amb altres discapacitats i/o
necessitats educatives especials de la Universitat Autònoma de Barcelona i les seves
famílies. Així doncs, en un primer apartat trobareu la informació relacionada amb les proves
d’accés a la universitat, el procés de preinscripció universitària i altres informacions
bàsiques sobre els descomptes o ajuts dels quals es poden beneficiar les persones que
disposen del certificat de discapacitat de més de 33%, dels quals s’encarrega de donar
resposta l’òrgan institucional corresponent, en aquest cas, la Generalitat, en un segon
apartat trobareu informació bàsica sobre el Servei per a la Inclusió a la UAB o PIUNE i,
finalment, trobareu un tercer i últim el qual té com a objectiu donar resposta a aquelles
preguntes més freqüents.

2. Proves d’accés a la universitat
Si ets estudiant amb discapacitat o necessitats educatives especials i vols fer les proves
d'accés a la universitat has de saber que per a la convocatòria de juny s'estableixen a
través de quatre tribunals:
-

Tribunal especial no ordinari (alumnes amb un grau de discapacitat igual o
superior al 33%)
Tribunal ordinari específic (alumnes amb necessitats específiques de suport
educatiu: Dislèxia)
Tribunal ordinari específic (alumnes amb necessitats específiques de suport
educatiu: TDA/TDAH i altres trastorns d’aprenentatge)
Tribunal d’incidències (alumnat que degut a una incidència no pot realitzar les
proves).

Per participar en un d'aquests tribunals caldrà que justifiquis documentalment la teva
discapacitat o les teves necessitats educatives especials i necessitats específiques de
suport educatiu a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus.

3. Procés de preinscripció universitària
Si ets estudiant i tens reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, tens
reservat un 5% de les places a tots els estudis de grau. Hauràs de presentar el certificat de
l’organisme competent on ho acrediti a la seu central de l’Oficina d’Accés a la Universitat
o a les seves seus, dins del termini de preinscripció universitària.
Per a més informació: http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/

4. Altres informacions: ajuts i descomptes per a estudiants
Si ets estudiant i tens reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, tens dret a
l’exempció total de taxes (matrícula gratuïta) de la matrícula de les proves d’accés a la
universitat i de la matrícula universitària.
Per a més informació: http://universitats.gencat.cat/ca/beques_preus/beques_ajuts/

5. PIUNE
El PIUNE és el Servei per a la Inclusió a la UAB. Aquest servei treballa per garantir que
qualsevol persona, independentment de la seva discapacitat i/o necessitat educativa
específica, pugui accedir als estudis superiors amb igualtat d’oportunitats i gaudir d’una vida
acadèmica i social plena i autònoma a la universitat, com la resta dels seus companys. És
gestionat per la pròpia universitat.
Per a més informació:
- https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee/preguntes-frequents-1345767250748.html
- https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee/coneix-el-piune-1345750500520.html

6. Preguntes més freqüents
En aquest últim apartat es pretén donar resposta a les preguntes més freqüents que tant els
estudiants com els futurs estudiants de la UAB, i les seves famílies poden tenir en quant a
les temàtiques més comuns.
6.1. Accés a la Universitat
6.1.1. Quina documentació cal lliurar per a les proves d’accés a la universitat ?
6.1.2. Dubtes amb l'assignació de places?
6.1.3. Quins són els terminis de la matrícula universitària?
6.1.4. Si tinc dificultats per a poder moure’m per al campus, de quines
alternatives disposo?

6.2. Procés de preinscripció universitària
6.2.1. Què he de saber de la preinscripció?
6.2.2. Quins són els terminis de la preinscripció universitària?
6.2.3. http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/tribunals_pau/

6.3. Ajudes econòmiques
6.3.1. Quines beques i ajust puc sol·licitar com a estudiant de la UAB?
6.3.2. Quina documentació he d’aportar per quedar exempt dels preus de
matrícula universitària i en quins terminis?

6.4. Altres informacions per als alumnes amb discapacitat i/o NEE
6.4.1. Informació general estudiants amb discapacitat i/o amb necessitats
educatives especials i necessitats específiques de suport educatiu

6.5. PIUNE
6.5.2. Quins serveis ofereix el PIUNE?
6.5.3. Com puc contactar amb el PIUNE?
6.5.4. T’agradaria tenir una sessió informativa online sobre el PIUNE?

