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 90,74 % 

86,20 % 

té entre 30 i 59 anys

Estudi realitzat a 421 persones

81,70 % 

ha accedit a la universitat 
amb anterioritat

fa com a mínim un any que estudia a 
la UOC; i el 31,36%, més de 5 anys 

Equilibri entre 
dones i homes

Existeix una gran variabilitat 
en el tipus de discapacitat 

reportada; més del 60% són 
mèdiques i motrius

46,05 %

32,34 %

dels que han obtingut 
una adaptació la 

consideren adequada

ha obtingut adaptació 
en almenys una 

assignatura

ha obtingut alguna adaptació per 
a fer les proves finals i el 20,90% 

destaca el suport que ha rebut del 
professorat

63,16 %

ha comunicat que té 
una discapacitat

51,17 %
no comunica la discapacitat 

perquè no necessita o no vol 
cap adaptació

47,95 %

72,45 % 

ha triat la formació en línia per la 
compatibilitat amb les pròpies 
activitats i responsabilitats, 
coincidint amb la resta d'estudiants 
de la Universitat

29,63 % 25 % 

amb dany 
cerebral adquirit

dels estudiants amb 
discapacitat visual 

han hagut de fer servir 
programari específic 

per a l’estudi

95,59 % 

accedeix a internet amb 
l’ordinador (portàtil o de 
sobretaula) 

La majoria dels estudiants no 
ha tingut dificultats a l’hora 
d’utilitzar el Campus Virtual

40,74 %
dels estudiants amb 
discapacitat visual i el 

33 %
dels que tenen discapaci-
tat plurisensorial 

han tingut problemes per 
a accedir a algunes plata-
formes tecnològiques. 

91,96 % 

dels estudiants considera 
important que l’entorn 
d’aprenentatge en línia 
sigui accessible

66,03 % 

dels estudiants recomanaria 
la UOC com una universitat 
adequada per a persones 
amb discapacitat

 

75,77 %

85,56 %
dels estudiants ha pogut 

continuar els estudis i l’avaluació 
contínua sense abandonar per 

dificultats d’accessibilitat

no ha tingut problemes 
per a seguir el ritme 

dels companys de l’aula
En el cas dels 

estudiants amb 
pluridiscapacitat el 
percentatge és del

50 % 

7,13 % 

Estudis actuals: els estudiants es reparteixen entre diferents àrees de coneixement:

Psicologia 
i Educació

13,78 % 
Informàtica, Multimèdia 
i Telecomunicació

10,69 % 
Comunicació
i Informació

14,01 % 
Arts i
Humanitats

18,53 % 
Dret i Ciències 
Polítiques

1,19 % 
Altres

14,96 % 
Economia 
i Empresa

19,71 % 
Ciències de 
la Salut


