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ACCÉS A LA UNIVERSITAT A TRAVÉS DE LES PROVES PAU 

Com a estudiant amb sordesa, has de saber les respostes a aquestes preguntes: 

 

Q: A part del tribunal ordinari, puc accedir, per la meva sordesa, a un altre tipus de tribunal 

per a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU)?  

Sí, pots demanar el tribunal especial que és per aquelles persones que necessiten una atenció 

especial i tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 

 

Q: Què he de fer per demanar un tribunal? 

Cal que justifiquis documentalment la teva discapacitat o necessitats educatives a l’Oficina 

d’Accés a la Universitat o a les seves seus 

 

Q: On puc fer la preinscripció i saber les notes de tall? 

La pots fer en el Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya.  

 

Q: Quin és el percentatge de reserva de places que ofereixen les universitats públiques?  

Si tens reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, tens reservat un 5% de les 

places a tots els estudis de grau. Cal que incorporis al Portal d’accés a la universitat el certificat 

de l’organisme competent que ho acrediti a l’Oficina d’Accés a la Universitat o a les seves seus, 

dins del termini de preinscripció universitària. 

 

Q: Aquest percentatge de reserva també és per a les universitats privades?  

Des de l’Oficina d’Accés a la Universitat es gestiona la preinscripció universitària de les set 

universitats públiques de Catalunya i la universitat privada Universitat de Vic – Universitat 

Central de Catalunya. Pel que fa a la resta d’universitats privades catalanes i a la Universitat 

Oberta de Catalunya (UOC), l’admissió es tramita directament a cada universitat, ja que 

cadascuna estableix el seu propi criteri d’admissió d’estudiants. Per fer les preinscripcions i 

tramitacions, aneu a aquest enllaç.  
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Q: Quina és la nota mínima que he de treure per accedir a aquest 5% de places reservades?  

Com a mínim has d’haver aprovat l’examen de selectivitat. 

 

Q: Com puc gestionar l’exempció d’anglès a la prova de selectivitat?  

Durant els teus estudis secundaris has d’haver tingut aquesta exempció d’anglès en tots els 

cursos. En cas de ser així, hauràs de gestionar aquesta exempció amb el teu institut.  

Per més informació, visiteu el següent enllaç. 

A continuació us oferim un seguit de preguntes i orientacions associades amb l’accessibilitat i 

l’atenció a l’estudiant amb sordesa que us poden ajudar en la tria de la universitat que millor 

s’ajusti a les vostres necessitats:  

 

EINES I ORIENTACIONS PER A CONÈIXER L’ACCESSIBILITAT A LA 

UNIVERSITAT: 

Per començar, un cop s’ha escollit la universitat on l’alumne vol anar, es pot 

preguntar pel nombre d’estudiants amb sordesa o hipoacúsia que hi estan 

matriculats. D’aquesta manera, l’estudiant i la seva família es pot fer una idea 

de l’experiència que té la institució per donar resposta a les necessitats 

educatives dels estudiants amb sordesa.  

A més, quan els estudiants poden conèixer a altres estudiants amb experiències 

similars, el sentit de pertinència és immediat.  

Algunes preguntes sobre l’accessibilitat que es poden fer per valorar 

l’experiència educativa que tindrà l’alumne amb sordesa són: 

 

Quins serveis d’accés a la comunicació ofereix la universitat? 

És important conèixer si aquests serveis d’accés a la comunicació estan 

disponibles per esdeveniments especials de la universitat o activitats 

extracurriculars. 
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Altres preguntes que es poden fer són: 

Existeixen dispositius de tecnologia auditiva disponibles a les aules? 

Hi ha alumnes que prenguin apunts o hi ha un altre tipus d’ajuda per prendre 

apunts a classe? 

La disposició de les aules permet que els alumnes puguin veure clarament el 

professorat? 

Existeixen serveis de tutoria disponible en cas que l’alumne necessiti un suport 

després de les classes? 

 

ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT PROFESSIONAL 

Aquest assessorament professional pot ajudar a l’alumnat a trobar on realitzar 

pràctiques professionals, preparar-se per entrevistes de feina i/o ajudar-los a 

elaborar un currículum. Es pot plantejar aquesta qüestió: 

Treballen els orientadors professionals amb empreses o entitats per 

ajudar a comprendre les necessitats dels/les treballadors/es amb 

sordesa? 

 

ACAPPS T’ACOMPANYA 

A ACAPPS assessorem als i les joves amb sordesa per cobrir els dubtes i 

necessitats que sorgeixen a l’inici de l’etapa postobligatòria i, en quest cas, un 

cop arriben a la universitat i inicien el camí cap al món laboral a través de les 

pràctiques així com quan es vol compaginar l’estudi amb el món laboral. Des del 

departament d’orientació laboral i formativa d’ACAPPS, acompanyem als i les 

joves que es troben en aquesta situació a través de:  
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ÀREA D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL 

En aquest servei, es fomenta la igualtat d’oportunitats per a l’accés al treball de 

les persones amb discapacitat auditiva. L’equip de professionals ofereix a les 

persones usuàries un servei d’assessorament i orientació personalitzat, així com 

un seguiment i suport durant tot el procés d’inserció laboral. 

 

T’ajudarem a: 

Fer el teu currículum vitae i la carta de presentació a l’empresa 

Afrontar l’entrevista de feina 

Com buscar feina utilitzant diferents recursos i canals 

Assessorar-te en la teva formació per poder aconseguir un millor lloc de treball 

Formar part de la bossa de treball d’ACAPPS 

Fer un seguiment en la teva inserció a l’empresa 

El nostre servei està format per un equip professional especialitzat en inserció 

laboral de persones amb sordesa, en barreres de comunicació i en els mitjans 

per eliminar-les i/o minimitzar-les, tant en situacions laborals com de formació. 

El nostre equip de professionals en inserció laboral confia en les teves 

possibilitats, t’ajudarà a potenciar les teves habilitats i t’orientarà en el 

desenvolupament de la teva carrera professional.  

 

XARXA DE JOVES UNIVERSITARIS/ES 

És un grup de suport format per més de trenta estudiants universitaris que es 

donen suport mutu en temes relacionats amb l’accessibilitat a les universitats 

catalanes. A través d’un canal virtual (Google grups) s’organitzen accions, 

trobades i debats. Aquestes interaccions en grup són de caràcter mensual o 

bimensual. 
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Des de l’any 2005, hem treballat colze a colze amb UNIDISCAT (projecte creat i 

liderat per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de garantir la igualtat 

d’oportunitats als estudiants amb discapacitat). 

Després d’anys de reunions, accions de sensibilització, assessorament en pautes 

de comunicació i altres, encara trobem barreres que impedeixen que els i les 

joves universitaris/es amb sordesa assoleixin amb èxit els seus objectius sense 

dificultats afegides. Per aquest motiu, han estat treballant per crear una peça 

audiovisual que faci despertar consciències, que apel·li directament a la 

ciutadania i que els faci visibles. 

 

Es treballa per: 

1. Oferir eines a les persones joves amb sordesa per apoderar-se com agents de 

canvi social i impulsar el seu paper actiu en matèria d'accessibilitat educativa.  

2. Col·laborar amb els diferents serveis d’atenció a l’estudiantat de les 

universitats catalanes per millorar l'atenció de les persones estudiants amb 

sordesa.  

3. Recollir les necessitats i les dificultats sobre l’accessibilitat derivada de la 

discapacitat auditiva per part de qualsevol membre del col•lectiu universitari 

(estudiantat, PDI i PAS).  

4. Analitzar els avenços en la subtitulació en directe perquè sigui una realitat 

igual que altres serveis a l’abast de l’estudiantat amb discapacitat auditiva (com 

l’intèrpret en llengua de signes) i altres discapacitats.  

5. Donar visibilitat a totes aquelles bones pràctiques d'accessibilitat a la 

universitat.  

6. Informar sobre els drets amb què compta l'alumnat sord per donar poder al 

col·lectiu.  

7. Sensibilitzar i informar sobre l'accessibilitat universal on encara sigui 

necessari. 

ENLLAÇ Cicles formatius, batxillerat, universitat: recomanacions directes dels i de les 

joves amb sordesa. Estudia sense pors! 
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Les persones que busqueu FEINA, podeu contactar amb l’equip 

d’Orientadors/es laborals:  

laboral@acapps.org      tel. 93 210 55 30  whatsapp 600 401  631  

 

 

Les EMPRESES que busqueu professionals, podeu contactar amb l’equip de 

prospectors/es laborals:  

empreses@acapps.org      tel. 93 210 55 30  whatsapp 607 036  886 

Díptic del servei d’inserció laboral 
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