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ACCESIBILIDADE
> Web con contido accesible e dispoñible en formato
de texto ou audio.
> Catálogo en Braille dos paneis.
> Os vídeos terán subtítulos.
(O catálogo desta exposición está dispoñible en Braille, solicítao ao
responsable deste centro)
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Do 15 de marzo ao 22 de abril de 2019
de 10:00h a 14:00h e de 16:00h a 20:00h

BIBLIOTECA

Centro de
atención a
universitarios
con discapacidad

PONTEVEDRA

Centro Asociado UNED - Pontevedra
C/ Portugal, nº1, 36162 Pontevedra

A UNED é desde o seu nacemento unha universidade ao servizo da democratización
da Educación Superior. Como todas as universidades a distancia, goza dunha notable
demanda de cidadáns con discapacidade. Este fenómeno inclusivo é xeral na
universidade española, onde representamos ao redor do 40% da poboación estudantil
nos diferentes niveis universitarios. A pesar do crecemento en termos absolutos e
relativos, a presenza de persoas con discapacidade na poboación en xeral segue a
destacar a necesidade de políticas inclusivas que incentivan a transición da escola
secundaria para a universidade.
Neste contexto, a nosa Universidade segue a desempeñar un papel fundamental que foi
posible grazas á maior implicación e compromiso de todos os sectores da comunidade
universitaria e fortes accións sostidas ao longo do tempo. Entre elas, hai que destacar
a creación de diferentes formas e servizos de atención a estudantes universitarios con
discapacidade. UNIDIS é actualmente o servizo que dinamiza esta acción inclusiva
dirixida á implicación de toda a comunidade universitaria cara ao desenvolvemento
dunha cultura de inclusión.
Finalmente, debemos expresar a nosa gratitude a todos os membros desta gran
comunidade universitaria que inclúe persoal de administración e servizos, profesores
e alumnos. Somos todos parte deste gran movemento que busca todos os días crear
un espazo de convivencia para cada persoa e que sae todos os días ao encontro de
tod@s.

PANELES
Unha universidade próxima a todos: panel introdutorio xeral sobre
discapacidade na UNED.
Unha rede compartida: distribución da atención á discapacidade na UNED.
Todo comeza cando queiras: o proceso de adaptación do proceso de
ensino-aprendizaxe e a avaliación na UNED.
Outras formas de ver: exemplo de atención a un alumno con
discapacidade visual.
Outras formas de moverse: exemplo de atención a un estudante con
discapacidade física.
Outras formas de audición: exemplo de atención a un alumno con
discapacidade auditiva.
Abrindo as portas ao mundo: os desafíos da accesibilidade na UNED.
Ensinamos e seguimos aprendendo: a discapacidade na formación,
investigación e difusión.
Onde queira que esteas: a Biblioteca ao servizo da inclusión.
Sinerxías persoais: a participación de voluntarios.
Estes son os teus premios: acreditacións por unha traxectoria a favor da
inclusión educativa de estudantes universitarios con discapacidade.

Esta exposición fala de nós, do noso traballo, dos nosos soños, dos nosos logros e dos
nosos retos. Cada día, en cada momento, ao encontro de tod@s.

VITRINAS
Curso académico 2017-2018:
> 7677 Estudantes con discapacidade
matriculados na UNED

Vitrinas expositoras con
bibliografía especializada
no ámbito universitario
relacionado coa diversidade
funcional.

> 8463 Número de matrículas de alumnado
con discapacidade na UNED

> 1330 Solicitudes de alumnos con
adaptacións

> 1169 Solicitudes de alumnos con
adaptacións confirmadas

VIDEOS
Haberá vídeos que amosan
experiencias de alumnos con
discapacidade na UNED.

