PIUNE, Servei Per a la Inclusió a la UAB.
Suport a estudiants amb Necessitats
Educatives Específiques.

Curs 21-22

PIUNE
Servei Per a la Inclusió a la UAB
Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques
És el servei responsable de garantir que qualsevol alumne amb
discapacitat i/o necessitats educatives específiques pugui accedir als
estudis amb igualtat d’oportunitats i gaudir d’una vida acadèmica i social
plena a la Universitat.
Atén a estudiants amb discapacitat física, visual, auditiva, múltiple,
trastorns d’aprenentatge (dislèxia, TDA/TDAH...), salut mental (ansietat,
agorafòbia...), Síndrome d’Àsperger...entre d’altres.

PIUNE
PIUNE
Servei d’atenció a la discapacitat i a les
necessitats educatives específiques pels
estudiants de la UAB
Atén a estudiants amb discapacitat física, visual, auditiva. També a estudiants amb
trastorns d’aprenentatge, trastorns mentals i amb necessitats educatives específiques.
Avaluació i detecció de les necessitats educatives
Tutories de seguiment
Recursos tecnològics i de suport a l’estudi
Servei d’acompanyament en transport adaptat
A la teva facultat disposes d’un tutor/a amb qui ens coordinem

Programa d’acompanyament en la inserció al mercat de treball mitjançant contractes
laborals o en pràctiques.
fas.piune@uab.cat / Plaça Cívica UAB

Serveis que ofereix el PIUNE

Unitat pedagògica: avaluació necessitats educatives, tutories i seguiment.
Mediació amb la persona tutora i/o el professorat.
Unitat tecnològica: recursos educatius que possibiliten el seguiment
de les classes (Per ex: emissora FM, softwares, etc), portàtil exàmens,
etc
Mobilitat: transport adaptat i acompanyaments a peu pel Campus.

Orientació i inserció laboral: programa UABImpuls per a facilitar la
inserció al mercat laboral.

Com i quan demanem cita?

PIUNE
Servei Per a la Inclusió a la UAB
Suport a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques
fas.piune@uab.cat

93.581.47.16

649.179.815
673.447.350

Per garantir l’atenció de l’alumne demanar cita prèvia
des de setembre fins el 30 d’octubre de 2021

Circuit del servei
0. DEMANAR
CITA PRÈVIA

1. E N T R E VIST A
Va l o re m l e s teve s
ne ce s si ta ts +
A l ta a l S er vei

2. I N FO R ME DE
R ECO M AC I ON S
Tipus
d’Informe

3. PIUNE
ENVIAMENT
INFORME +
MATRICULA
TUTOR/A

4.
CONTACTE
ALUMNE/A

5 . T UTO R /A

E N VI A
I N FO R MAC IÓ A L
P R O F E S S O R AT

• Permanent:
Durant tots els

Opció de fer
entrevista per
vídeoconferència

estudis.
• Revisable:
Durant un curs
acadèmic.
• Puntual: Un
quadrimestre.

Alumne ha de
donar feedback al
PIUNE que ha
contactat amb
tutor/a (per ex:
email)

• Enviament de la
informació de les
adaptacions al
professorat.
• Professorat del
primer i segon
semestre.

Tutoria de seguiment

Modalitat VIRTUAL O
PRESENCIAL

www.uab.cat/fas
Facebook.com/FAS.UAB
@FAS_UAB

