UNITAT VOLANT D’ATENCIÓ A LA INTEGRACIÓ (ASPAS)
La Unitat Volant d’Atenció a la Integració (UVAI) d’ASPAS, té com a finalitat donar resposta a les
necessitats educatives que sorgeixen als centres educatius en l’atenció a l’alumnat que presenten
discapacitat sensorial auditiva (DSA).

OBJECTIUS GENERALS
1. Valorar la situació de l’alumnat amb discapacitat educativa al centres educatius i proposar
mesures per a contribuir a la millora de l’atenció i integració educativa.
2. Assessorar a l’equip docent dels centres educatius que treballin directament o
indirectament amb alumnat amb discapacitat auditiva.
3. Fomentar la igualtat d’oportunitats en l’accés a la informació i a la formació dels alumnes
amb D.A.
4. Contribuir a l’eliminació de barreres de comunicació en les situacions que atenem a
l’alumnat.
5. Ajudar a l’alumnat amb D.A. a desenvolupar un sistema de comunicació i un pensament
estructurat.

METODOLOGIA D’ACTUACIÓ DE L’UVAI

1. VALORACIÓ INICIAL DE LA SITUACIÓ EDUCATIVA DE L’ALUMNAT
El servei d’UVAI conjuntament amb l’equip educatiu del centre realitza una valoració inicial de la
situació educativa de l’alumnat amb discapacitat auditiva, analitzant principalment aquests
aspectes:






Context educatiu que envolta l’alumnat..
Rendiment auditiu.
Situació acadèmica.
Estratègies comunicatives i metodològiques emprades dintre de l’aula.

2. ASSESSORAMENT ALS PROFESSIONALS I PERSONES DE REFERÈNCIA QUE INTERACTUEN
AMB L’ALUMNAT

El servei d’UVAI té com a objectiu la implicació de tota la comunitat educativa en l’atenció de
l’alumnat amb discapacitat auditiva, per aquest motiu oferim assessoraments especialitzats sobre
la discapacitat auditiva:
 Assessorament informatiu inicial
 Assessorament sobre la discapacitat auditiva, i les estratègies metodològiques i mesures
d’adaptació adients per l’alumnat amb discapacitat auditiva.
 Assessorament sobre el bon ús i funcionament d’aparells d’FM
 Assessorament sobre discapacitat auditiva dirigit a alumnat.

3. APORTACIÓ DE MATERIAL I RECURSOS ESPECIALITZATS PER TREBALLAR AMB l’ALUMNAT
AMB DISCAPACITAT AUDITIVA
El servei d’UVAI d’ASPAS ofereix material informatiu i d’intervenció especialitzat segons les
necessitats
de
l’alumnat
amb
discapacitat
auditiva.
El
Blog
educatiu:
www.aspasleeshablacomunica.com , elaborat pels professionals de l’entitat, compta amb
una gran quantitat de recursos educatius especialitzats amb discapacitat auditiva.

4. INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA AMB ALUMNAT AMB DISCAPACITAT AUDITIVA
El tècnic d’UVAI conjuntament amb l’equip educatiu elabora un pla d’actuació a on queda recollit el
tipus d’intervenció, la seva freqüència i els objectius a treballar amb l’alumnat. La intervenció, es
pot encaminar a:
 Accions de suport directe als alumnes amb discapacitat auditiva
 Accions d’assessorament i orientació a l’equip docent
 Informació a les famílies de les actuacions que es duen a terme al centre en relació amb
l’alumnat.

