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SERVEIS QUE ES PRESTEN



1. Programa per a la Igualtat d’Oportunitats per a estu
diants amb discapacitat

•	 Difusió	 entre	 professors	 i	 alumnes	 de	 l’últim	 curs	
d’ensenyament	 secundari	 dels	 recursos	 que	 ofereix	 el	
Centre	d’Ajuda	a	l’Estudiant.	

•	 Contactar	amb	tots	els	alumnes	i	les	alumnes	autodecla
rats	 amb	 discapacitat	 que	 vulguen	 participar	 en	 el	 pro
grama.

•	 Assessorament	 en	 les	 adaptacions	 necessàries	 per	 a	
fer	 la	 prova	de	PAU,	en	 coordinació	amb	el	Secretariat	
d’Accés	de	la	UA.

•	 Establir	protocols	organitzatius	per	a	enviar	i	rebre	estu
diants	amb	discapacitat	en	l’EEES	en	col·laboració	amb	el	
Secretariat	de	Mobilitat.	

•	 Assessorament	i	suport	personalitzat:
•	 A	l’alumnat,	sobre	els	recursos	que	els	ofereix	la	Uni

versitat	 i	 els	 externs	 d’àmbit	 comunitari	 (fundacions,	
entitats	 associatives,	 ajuntaments,	 comunitats	 autò
nomes...)	 des	del	 començament	 de	 la	 carrera	 fins	a	
l’eixida	laboral.

•	 Al	 professor,	 sobre	 l’adequació	 de	 la	 metodologia		
docent,	 adaptació	 de	 materials,	 sistema	 d’avaluació	
de	les	assignatures	i	recomanacions	per	al	tracte	amb	
l’alumne.	

•	 Desenvolupament	d’un	pla	individual	de	suport	a	l’alumne	
i	a	l’alumna	en	què	es	valoren	les	seues	necessitats	per
sonals	i	els	recursos	específics	d’índole	tècnica,	material	
o	personal	que	puga	necessitar.

•	 Adaptació	ergonòmica	i	informàtica	de	llocs	d’estudi.	
•	 Assessorament	en	aplicacions	TIC	per	a	la	innovació	edu

cativa	i	inclusió	dels	estudiants	amb	discapacitat.
•	 Lliurament	 dels	 informes	 per	 a	 optar	 a	 la	 modalitat	 de		

SERVEIS QUE ES PRESTEN



matrícula	reduïda	per	discapacitat.
•	 Valoració	de	les	demandes	d’inclusió	en	el	servei	de	trans

port	adaptat	de	la	UA.	
•	 Sensibilització	 i	 formació	 a	 la	 comunitat	 universitària		

respecte	 dels	 principis	 d’accessibilitat	 universal	 i	 les		
circumstàncies	que	incideixen	en	el	tema	de	la	discapaci
tat.	

•	 Gestió	 de	 les	 necessitats	 físiques	 i	 de	 la	 comunicació		
detectades	 per	 l’alumnat	 en	 matèria	 d’accessibilitat		
universal	en	l’àmbit	universitari.

•	 Desenvolupament,	en	col·laboració	amb	el	mateix	alumne	
i	 la	 mateixa	 alumna	 amb	 discapacitat,	 d’un	 pla	 perso
nalitzat	de	recerca	d’ocupació.

•	 Mediació	 amb	 entitats	 internes	 i	 externes	 a	 la	 UA	 que	
tinguen	programes	específics	de	suport	a	l’ocupació	per	a	
persones	amb	discapacitat.

•	 Mediació	amb	 les	xarxes	de	serveis	de	suport	de	altres			
universitats	per	a	intercanviar	bones	pràctiques	en	l’àmbit	
de	la	discapacitat.

2. Programa de l’Observatori per a la Igualtat 
d’Oportunitats

•	 Programació	 i	 organització	 de	 activitats	 conjuntes	 amb	
entitats	públiques	i	privades	de	l’Observatori.

•	 Difusió	 dels	 resultats	 de	 les	 investigacions	 fetes	 sobre		
temes	de	discapacitat	i	inclusió	en	la	UA.

3. Programa de voluntariat social universitari
•	 Sensibilització	i	formació	a	la	comunitat	universitària	en	la	

cultura	de	la	gratuïtat	i	la	solidaritat.
•	 Suport	a	l’alumnat	amb	necessitats	especials	per	mitjà	del	

voluntariat.
•	 Promoció	 d’activitats	 de	 trobada	 entre	 l’alumnat	 amb		

necessitats	especials	i	el	voluntariat.



•	 Iniciatives	perquè	 l’alumnat	 faça	activitats	de	voluntariat	
en	associacions	de	les	comarques	d’Alacant.

•	 Desenvolupament	del	programa	de	voluntariat	universitari	
internacional

4. Programa d’ajudes econòmiques d’emergència
•	 Elaboració	d’un	pla	personalitzat	de	suport	en	 les	situa

cions	socioeconòmiques	d’emergència	de	l’alumnat.
•	 Assessorament	 tècnic	 en	 recursos	 socials	 interns	 i	 ex

terns.
•	 Participació	 en	 la	 Comissió	 de	 Valoració	 d’Ajudes	

d’Emergència.
•	 Lliurament	 d’informes	 d’alumnes	 en	 situació	 econòmica	

d’emergència.

5. Programa d’assessorament psicològic i psico
pedagògic

•	 Informació	 i	 assessorament	 psicològic	 i	 psicopedagògic	
individual	

•	 Assessorament	vocacional.
•	 Assessorament	psicològic	i	psicopedagògic	en	línia.
•	 Formació	a	la	comunitat	universitària	en	creixement	i	mil

lora	personal.
•	 Assessorament	en	adaptacions	didàctiques	
•	 Informació	 i	 assessorament	 sobre	 aspectes	 relacionats	

amb	la	sexualitat	en	general.
•	 Teràpia	sexual	individual	i	de	parella



ELS NOSTRES COMPROMISOS DE QUALITAT 

1. Programa per a la Igualtat d’Oportunitats per a estu
diants amb discapacitat

•	 Lliurament	 de	 cartes	 informatives	 sobre	 els	 serveis	 del	
Centre	 d’Ajuda	 a	 l’Estudiant	 als	 tutors	 de	 secundària		
durant	les	visites	a	la	UA	en	el	primer	trimestre	de	l’any.

•	 Contactar	 amb	 tots	 els	 alumnes	 i	 les	 alumnes	 auto
declarats	 amb	discapacitat	 que	 vulguen	 formar	 part	 del		
programa	 de	 suport,	 en	 el	 termini	 màxim	 d’un	 mes		
després	d’haver	rebut	les	seues	dades.

•	 Contestar	per	correu	electrònic	les	sol·licituds	d’adaptació	
enviades	pel	Secretariat	d’Accés	abans	de	3	dies	hàbils.

•	 Contestar	per	correu	electrònic	les	sol·licituds	de	mobilitat	
d’estudiants	amb	discapacitat	abans	de	10	dies	hàbils.

•	 Atendre	la	sol·licitud	d’assessorament	o	suport	en	un	ter
mini	de	15	dies	hàbils

•	 Atendre	 la	sol·licitud	d’un	pla	 individual	de	suport	en	un	
termini	màxim	de	15	dies	hàbils.

•	 Resoldre	 les	 sol·licituds	 d’adaptació	 ergonòmica	 i	
	informàtica	 en	 un	 temps	 mitjà	 d’una	 a	 dues	 setmanes	
	segons	el	grau	de	complexitat.

•	 Atendre	les	sol·licituds	de	la	comunitat	universitària	sobre	
aplicacions	TIC	en	un	termini	màxim	de	15	dies	hàbils.

•	 Emetre	els	informes	per	a	optar	a	matrícula	reduïda	per	
discapacitat	en	un	termini	màxim	de	15	dies	hàbils.

•	 Resoldre	 les	sol·licituds	d’inclusió	en	el	servei	de	 trans
port	adaptat	en	un	termini	màxim	de	3	dies	hàbils.

•	 Fer	com	a	mínim	un	curs	de	formació	per	curs	acadèmic	
dirigit	 a	 la	 comunitat	 universitària	 sobre	 els	 principis	
d’accessibilitat	 universal	 i	 les	 circumstàncies	 que	 incid
eixen	en	el	tema	de	la	discapacitat.

•	 Informar	els	vicerectorats	 i	els	serveis	corresponents	de	
les	necessitats	d’accessibilitat	física	o	de	la	comunicació	



detectades	en	un	termini	no	superior	a	15	dies	hàbils.
•	 Dissenyar,	 a	 sol·licitud	 de	 l’alumne	 un	 pla	 personalitzat	

de	recerca	d’ocupació	en	un	termini	no	superior	a	quinze	
dies.	

•	 Participar	en	les	reunions	de	la	xarxa	de	serveis	d’inserció	
laboral	de	les	associacions	o	corporacions	locals.

•	 Organitzar	 o	 participar	 en	 les	 reunions	 de	 la	 xarxes	 de	
serveis	de	suport	de	les	universitats.	

2. Programa de l’Observatori per a la Igualtat 
d’Oportunitats

•	 Establir	un	programa	per	a	cada	curs	acadèmic	d’activitats	
conjuntes	 amb	 les	 entitats	 públiques	 i	 privades	 de	
l’Observatori	de	la	Discapacitat	de	la	UA.

•	 Incorporar	els	resultats	de	les	investigacions	i	actualitzar	
la	informació	cada	curs	acadèmic.

3. Programa de voluntariat social universitari
•	 Organitzar	cada	curs	acadèmic	una	activitat	com	a	mínim	

que	fomente	la	cultura	de	la	gratuïtat	i	la	solidaritat.
•	 Supervisar	 el	 suport	 del	 voluntariat	 a	 estudiants	 amb	

	necessitats	educatives	especials	durant	el	curs	acadèmic.
•	 Organitzar	una	activitat	com	a	mínim	per	curs	acadèmic	

de	trobada	entre	l’alumnat	amb	necessitats	especials	i	el	
voluntariat.

•	 Facilitar	a	l’alumnat	cada	curs	acadèmic	informació	sobre	
projectes	i	activitats	de	voluntariat.	

•	 Facilitar	suport	al	voluntariat	internacional	durant	el	curs	
acadèmic.



4. Programa d’ajudes econòmiques d’emergència
•	 Atendre	la	sol·licitud	d’un	pla	individual	de	suport	en	situa

cions	socioeconòmiques	d’emergència	en	termini	màxim	
de	20	dies	hàbils.

•	 Entrevistar	 l’alumne	 o	 a	 l’alumna	 en	 quinze	 dies	 hàbils	
com	a	màxim	després	d’haverse	rebut	la	seua	sol·licitud		
d’assessorament	en	recursos	socials.

•	 Adjudicació	de	les	ajudes	d’emergència	en	un	termini	no	
superior	a	deu	dies	hàbils.	

•	 Emetre	els	 informes	de	 l’alumnat	en	situació	econòmica	
d’emergència	en	un	termini	màxim	d’una	setmana.

5. Programa d’assessorament psicològic i psico
pedagògic

•	 Fer	 una	 entrevista	 d’assessorament	 psicològic	 i	 psico
pedagògic	 individual	en	un	 termini	no	superior	a	quinze	
dies.	

•	 Fer	una	entrevista	d’assessorament	vocacional	en	un	ter
mini	no	superior	a	quinze	dies.	

•	 Respondre	a	 les	consultes	d’assessorament	psicològic	 i	
psicopedagògic	en	línia	setmanalment.

•	 Organitzar	com	a	mínim	un	curs	de	formació	a	la	comuni
tat	universitària	en	creixement	i	millora	personal	per	curs	
acadèmic.	

•	 Respondre	a	les	sol·licituds	d’adaptacions	didàctiques	en	
el	termini	màxim	de	15	dies	hàbils.	

•	 Fer	 una	 entrevista	 d’assessorament	 sexològic	 indivi
dualitzat	en	un	termini	no	superior	a	quinze	dies	hàbils.	

•	 Atendre	 la	 sol·licitud	 de	 teràpia	 sexual	 individual	 i	 de		
parella	en	un	termini	no	superior	a	15	dies	hàbils.

•	 Conèixer	el	grau	de	satisfacció	dels	usuaris	amb	el	servei	
durant	el	curs	acadèmic.

INDICADORS PER AL SEGUIMENT



1. Programa per a la Igualtat d’Oportunitats per a estu
diants amb discapacitat

•	 Compliment	del	 lliurament	de	les	cartes	informatives	als	
tutors	de	secundària	en	la	seua	visita	a	la	UA.

•	 Percentatge	de	sol·licituds	d’adaptació	contestades	en	el	
termini	establit.

•	 Percentatge	de	sol·licituds	de	mobilitat	d’estudiants	amb	
discapacitat	ateses	en	el	termini	establit.

•	 Percentatge	 de	 sol·licituds	 resoltes	 d’assessorament	 i	
suport	personalitzat	en	el	termini	establit.

•	 Percentatge	 de	 plans	 individuals	 de	 suport	 fets	 en	 el		
termini	establit

•	 Percentatge	 de	 sol·licituds	 d’adaptacions	 ergonòmica	 i		
informàtica	resoltes	en	el	termini	establit.

•	 Percentatge	de	consultes	sobre	aplicacions	TIC	contesta
des	en	el	termini	establit.

•	 Percentatge	 d’informes	 per	 a	 optar	 a	matrícula	 reduïda	
per	discapacitat	elaborats	en	el	termini	establit.

•	 Percentatge	 de	 sol·licituds	 d’inclusió	 en	 el	 servei	 de		
transport	adaptat	resoltes	en	el	termini	establit.

•	 Nombre	 de	 cursos	 de	 formació	 impartits	 adreçats	 a	 la		
comunitat	universitària	durant	el	curs	acadèmic	sobre	els	
principis	d’accessibilitat	universal	i	les	circumstàncies	que	
incideixen	en	el	tema	de	la	discapacitat.

•	 Percentatge	 de	 plans	 personalitzats	 d’ocupació	 en	 el		
termini	establit.

INDICADORS PER AL SEGUIMENT



2. Programa de l’Observatori per a la Igualtat 
d’Oportunitats

•	 Nombre	d’activitats	conjuntes	amb	les	entitats	públiques	i	
privades	dutes	a	terme	durant	el	curs	acadèmic.

•	 Nombre	 d’investigacions	 dutes	 a	 terme	 en	 la	 UA	 re
copilades	per	curs	acadèmic.

3. Programa de voluntariat social universitari
•	 Nombre	d’activitats	 formatives	o	 de	 sensibilització	 fetes	

durant	el	curs	acadèmic.
•	 Nombre	d’entrevistes	de	seguiment	 fetes	durant	el	curs	

acadèmic.
•	 Nombre	 d’activitats	 de	 trobada	 fetes	 durant	 el	 curs	

acadèmic.	
•	 Nombre	 d’entrevistes	 fetes	 al	 voluntariat	 internacional	

	durant	el	curs	acadèmic.

4. Programa d’ajudes econòmiques d’emergència
•	 Percentatge	de	plans	individuals	de	suport	en	situacions	

socioeconòmiques	d’emergència	fets	en	el	termini		establit.
•	 Percentatge	de	sol·licituds	d’assessorament	en	recursos	

socials	ateses	en	el	termini	establit.
•	 Percentatge	 d’ajudes	 d’emergència	 adjudicades	 en	 el	

	termini	establit.
•	 Percentatge	d’informes	d’alumnes	en	situació	econòmica	

d’emergència	elaborats	en	el	termini	establit.

5. Programa d’assessorament psicològic i psico
pedagògic

•	 Percentatge	de	sol·licituds	d’informació	 i	assessorament	
psicològic	i	psicopedagògic	ateses	en	el	termini	establit.

•	 Percentatge	 de	 sol·licituds	 d’assessorament	 vocacional	
ateses	en	el	termini	establit.



•	 Percentatge	 de	 consultes	 d’assessorament	 psicològic	 i	
psicopedagògic	d’ateses	en	el	termini	establit.

•	 Nombre	de	cursos	de	formació	a	la	comunitat	universitària	
en	creixement	i	millora	personal	durant	el	curs	acadèmic.

•	 Percentatge	 de	 sol·licituds	 d’adaptacions	 didàctiques	
	ateses	en	el	termini	establit.	

•	 Percentatge	 de	 sol·licituds	 d’assessorament	 sexològic		
ateses	en	el	termini	establit.

•	 Percentatge	de	sol·licituds	de	 teràpia	sexual	 individual	 i	
de	parella	ateses	en	el	termini	establit.

•	 Índex	de	satisfacció	dels	usuaris,	elaborat	a	partir	de	les	
enquestes,	entrevistes	i	espai	de	suggeriments	web.

•	 Tindre	 garantida	 la	 confidencialitat	 de	 la	 informació		
rebuda.	

•	 Atenció	professional	i	assessorament	tècnic	per	mitjà	de	
cita	prèvia.

Pots	col·laborar	en	aquest	procés	de	millora:
•	 Aportant	 les	 teues	 queixes	 i	 suggeriments	 sobre	 el		

funcionament	 del	 servei	 en	 l’adreça	 de	 correu		
electrònic	i	també	a	través	de	la	nostra	pàgina	web.	

•	 Aportant	 les	 teues	 opinions	 i	 suggeriments	 en	 les		
entrevistes	amb	els	tècnics,	via	telefònica,	electrònica	
o	 postal	 remeses	 a	 la	 direcció	 assenyalada	 en	 esta	
Carta	de	Servicis.	

•	 Participant	 en	 les	 enquestes	 de	 satisfacció	 amb	 el	
servei.	

ELS TEUS DRETS

FORMES DE COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ

http://web.ua.es/va/cae/informacio-general.html%23sugerencias


ADREÇA I HORARI

Horari d’atenció el públic
De	dilluns	a	divendres	de	9.00	a	14.00	h.
Vesprades:	de	dilluns	a	dijous		cita	prèvia.

Información:
Centre	d’Ajuda	a	l’Estudiant

Edif.	Ciencies	Socials	
Campus	de	Sant	Vicent	del	Raspeig

Apt.	de	correus	99	
E03080	Alacant

Tfno.:	+34	965	90	9402	/	+34	965	90	3873
Fax:	+34	965	90	9802

Correu	electrònic:	cae@ua.es
http://web.ua.es/cae
http://uayuda.ua.es/

http://www.sigua.ua.es/carto/pmapper/map.phtml%3Fresetsession%3DY
http://web.ua.es/cae
http://uayuda.ua.es/

