Seguiment PAT-UAB

Curs 2019-2020
Necessitats específiques de supervisió

PAT 4.2. Accions d’acompanyament a necessitats específiques de supervisió
La diversitat forma part de la realitat de l’aula però es poden donar situacions
excepcionals d’estudiants que requereixen una atenció específica tant en l’àmbit
personal, professional o acadèmic. La Universitat compta amb un seguit de serveis
que ofereixen aquesta atenció especialitzada.

Agents implicats en les
accions
d’acompanyament
específic.

Discapacitat: física/psíquica/
sensorial/intel·lectual

Objectius específics:
 Detectar necessitats específiques de l’alumnat i derivar-les a
les unitats especialitzades.
 Acompanyar i donar resposta a les necessitats específiques
de l’alumnat per tal de facilitar el procés d’aprenentatge.

Fundació Autònoma Solidària
(PIUNE)
Orientació educativa/acadèmica
Majors de 25, 40, 45
Situacions socioeconòmiques
Beca-salari Ítaca

Unitat d'Assessorament
Psicopedagògic

Indicador de seguiment
 Nº Accions de suport a les necessitats educatives
específiques

Assetjament, discriminació
o violència per raó de gènere

Observatori per a la Igualtat
Esportistes d'alt nivell

Servei d'Activitat Física
(Tutoresport UAB)

Trastorns de desenvolupament i
d’aprenentatge: Asperger/
Autisme/dislèxia / TDAH

Unitat d'Assessorament
Psicopedagògic (UAP)
Fundació Autònoma Solidària
(PIUNE)
Trastorns psicològics
Situacions d’estrès especial
Consum de drogues
Malalties

Servei Assistència de Salut (SAS)
Persones refugiades

Fundació Autònoma Solidària
Universitat a l'Abast

Escola de Postgrau

Seguiment PAT-UAB

Curs 2019-2020
Acompanyament a les necessitats específiques de supervisió

Detectar necessitats específiques de l’alumnat i derivar-les a les unitats especialitzades.
Acompanyar i donar resposta a les necessitats específiques de l’alumnat per tal de facilitar el procés d’aprenentatge.

Indicador de seguiment : Nº Accions de suport a les necessitats educatives específiques

SAS

UAP

PIUNE

Unitat de
psicologia

Observatori
per a la
igualtat

ICE

FAS

23 dones i 2 homes

25 estudiants
Tipologia

Tipus

Trastorns psicològics

Trastorns
d’aprenentatge

69

Dificultats acadèmiques

64
22

Situacions d’estrès especial

Totals

Tipus de demanda

Totals

Física

63

Orientació Educativa

Consum de drogues

Múltiple

44

Malalties psíquiques

Visual

18

Total d’estudiants amb
atenció psicològica: 206

Trastorns
desenvolupament
d’aprenentatge

Auditiva

18

Tr. Mental

48

TEA

17

Intel·lectual

0

Alimentació

5

642 sessions individuals
18 a 24

Majors
de 25

68%

32%

Dones

Homes

67%

33%

206 estudiants

Alta 1r
semestre

Alta 2n
semestre

Renovacions

60

41

122

Dones

Homes

64%

36%

282 estudiants

223 sessions individuals
(Presencials i virtuals)

32

Estudiants majors de 50 anys matriculats en :
assignatures, i formació pròpia: seminaris,
monogràfics.

118

476 estudiants

Situacions
socioeconòmiques

183

Beca Salari Ítaca

80

(Emergència i equipaments
informàtics)

247 sessions individuals
(presencials i virtuals) i 1
grupal
Dones

Homes

72%

28%

381 estudiants

Universitat a
l’Abast

263

48’11% dones i 51’89% homes

Programa
d’Acollida de
persones en cerca
de refugi a la
UAB(FAS)
Programa Acollida: 5 dones i 10 homes
Mujeres x África : 1 dona
Estudiants en situació de refugi de continuitat:
12 dones i 11 homes

39 estudiants
Esportistes
d’alt nivell
(SAF)
dones i homes

111 estudiants

