Web de la universitat de Lleida [ http://www.udl.cat/ ]
Pl. de Víctor Siurana, 1 E-25003 Lleida | Tel. +34 973 70 20 00

UdLxTothom
El Programa UdLxTothom (UdL per a Accessos
tothom)...
directes
... forma part dels serveis que la UdL ofereix a tota la comunitat universitària, amb
l’objectiu d'afavorir la formació superior i promoure la participació de les persones que
presenten alguna discapacitat a la nostra universitat. Els destinataris d'aquesta unitat
són: l'estudiantat, el personal d'administració i serveis i el personal docent i
investigador amb necessitats singulars que requereixin pel desenvolpament de la seva
activitat
alguna
mena
de
suport
o
adaptació.

Qüestionari
Ajudes tècniques [
/sites/universitat-lleida/ca/serv
]
Guía de contenido
digital accesible [
http://www.griho.udl.cat/projec
El Programa UdLxTothom està adscrit al Vicerectorat d’Estudiants i és gestionat en el
]
si del Servei d'Informació i Atenció Universitària. Aglutina i gestiona els recursos, rep
Guia de contingut
les demandes d’atenció, detecta les noves necessitats i dissenya i desenvolupa les
digital accessible [
accions, en col•laboració amb els diferents centres i la resta de serveis de la
/sites/universitat-lleida/ca/serv
Universitat de Lleida, per respondre a les necessitats d'adaptació i habilitació
]
derivades
de
situacions
de
discapacitat.
Guia de contingut
digital accessible: el
[ /sites/universitat-lleida/ca/documentacio/ ]Pla d'Inclusió de les Persones amb
vídeo
[
Diversitat
Funcional
de
la
UdL
[
http://www.videoaccessible.ud
/export/sites/universitat-lleida/ca/.galleries/docs/udl/Pla-inclusio-persones-diversitat-funcional-2014-2019.pdf
]
] (2014-2019)
Diptic
UdLxTothom
[
/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/.galleries/docs/documents_SIAU_NOAU/DipticUdLxTothom_1718.pdf
]

Contacte i suggeriments
udlxtothom@udl.cat [ mailto:udlxtothom@udl.cat ]
La teva col·laboració pot afavorir que UdL sigui la Universitat x a Tothom que volem.
Si coneixes alguna barrera a la participació i tens un(s) suggeriment(s) per a la seva
supressió, t'agrairem que ens ho facis saber.

Ens pots trobar a:
Programa UdLxTothom
Negociat de Serveis de Suport a l'Estudiantat
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Informació i Orientació Universitària
Campus de Cappont
C.
de
Jaume
25001 LLeida

II,

67

bis

[

Tel. 973 003 505 / 973 702 470
María Sánchez Fernández
Responsable Acadèmic de la Unitat
Representant de la UdL a UNI.DIS.CAT
udlxtothom@udl.cat [ mailto:udlxtothom@udl.cat ]

/sites/universitat-lleida/ca/serveis/seu/UdLxtothom/recu
]
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