La Unitat UdLxTothom forma part dels
serveis que la UdL ofereix a tota la comunitat
universitària. El seu objectiu és promoure la
participació i la inclusió de les persones amb
discapacitat que desenvolupen alguna activitat en
qualsevol dels centres. Els destinataris són
l’estudiantat, el personal d’administració i serveis i
el personal docent i investigador amb necessitats
singulars derivades de discapacitat; actualment es
dóna resposta a les consultes i demandes d’una
trentena de persones de la comunitat universitària.
La detecció de les barreres a la participació forma part
de l’estratègia per desenvolupar millores perquè se’n
beneficiïn persones determinades i alhora estudiar
solucions d’accessibilitat universal per a tothom.

Recursos disponibles per a les persones amb discapacitat
Un conjunt de recursos estan adreçats a l’estudiantat de la Universitat de
Lleida, al personal d’administració i serveis i al personal docent i
investigador, i a la societat lleidatana, en la mesura que alguns d’ells estan
ubicats a la biblioteca i per tant poden ser utilitzats per persones externes a
la comunitat universitària.
Equips de FM
• 3 equips de FM (Emissora
Campus S FM Phonak, amb
carregadors i receptor MIX S
Multifreqüència).
• Aquest sistema millora les
possibilitats de comunicació
de les persones amb pèrdua
auditiva, permetent la
màxima intel·ligibilitat
d'audició.
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Discapacitació

JAWS

Ajuts UdL
El Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació
Contínua dins el Programa d'Atenció a les
Persones amb Necessitats Especials de la
Universitat de Lleida, convoca ajuts per a
l'estudiantat matriculat de la Universitat de Lleida
en les titulacions oficials impartides en centres
propis que tinguin reconeguda i qualificada
legalment una discapacitat física o sensorial en
grau igual o superior al 33% i amb necessitats
especials degudament justificades relacionades
amb la seua activitat acadèmica.

• Potent lector de pantalla que
permet a una persona cega, o
amb important dèficit visual,
accedir als continguts de la
sortida visual (pantalla) d’un
ordinador personal mitjançant la
veu.
• 3 llicències en les biblioteques
de la Universitat.
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Pissarres interactives portàtils

Entre aquests recursos hi trobem:
 lupes de televisió a les biblioteques i
el programa JAWS per a les persones
amb deficiències en la visió.
 emissores de freqüència modulada
per a les persones amb hipoacúsia.
 pissarres interactives portàtils.
 programari per al reconeixement de
veu per a persones amb trastorns de la
mobilitat.
 programa ZOOMTEXT XTRA 9.1
Magnifier / Screen Reader.
 enregistradora de veu.
Lupes TV
• Dues lupes TV Magnilink
x Reader.
• Aquest tipus de
dispositius estan
destinats a permetre la
lectura de textos en
suport tradicional.
• Biblioteca del Campus de
Rectorat i de Cappont.
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Soft de reconeixement de veu
• 3 pissarres interactives CM2
(Onfinity).
• Sistema portàtil que consta
d’un assenyalador emissor,
receptor per IR, i un
programari que s'instal·la en
qualsevol ordinador.
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• Programari FreeSpeech
2000.
• Programa per a
reconeixement de la parla
en 13 idiomes.
• Permet controlar
l’ordinador, formatar i
editar documents i
navegar per Internet.
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UNI.DIS.CAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya)
La UdL treballa des de la UdLxTothom conjuntament amb les altres
universitats catalanes en el projecte UNI.DIS.CAT, impulsat per la Comissió
d’Accés i Afers Estudiantils (CAAE) del Consell Interuniversitari de
Catalunya (CIC).
Amb aquesta iniciativa es pretén formar un òrgan tècnic estable que
desenvolupi diferents actuacions per promoure una universitat sense
barreres, concretament per fer possible la prestació dels suports tècnics i
personals a l’estudiantat que els necessiti.
Els objectius generals del projecte UNI.DIS.CAT són:


Garantir la igualtat d’oportunitats als estudiants amb discapacitat, tant pel
que fa a l’accés i a la inclusió a les universitats de Catalunya com a la
realització dels estudis universitaris.



Establir unes normes i pautes generals mínimes, comunes a totes les
universitats del Principat, que estableixin els criteris per dur a terme les
adaptacions curriculars, les propostes docents i les d’avaluació per a tots
els casos en què sigui necessari.

Universitat de Lleida per a tothom

Altres serveis, associacions i entitats
UdLxTothom té entre els seus objectius treballar en xarxa amb aquelles
altres institucions, entitats, associacions, serveis d’àmbit públic o privat
interessades a promoure la participació i la inclusió de les persones en
situació de discapacitat. Interessa generar sinergies d’altres àmbits
socioeducatius i comunitaris per promoure la continuïtat de la inclusió entre
els diferents contextos formatius, especialment en els moments de transició
acadèmica.

http://www.udl.cat/serveis/seu/UdLxtothom.html
udlxtothom@seu.udl.cat
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