Protocol per a la sol·licitud d'adaptacions a les proves de
certificació oficial d'idiomes de la UMH.
Característiques de l'estudiantat que pot sol·licitar adaptació de proves.
En tots els casos caldrà la valoració de l'Àrea d'Atenció a l'Estudiantat amb Discapacitat (ATED)
amb l'aportació de la documentació acreditativa actualitzada que es detalla a continuació:
-

Estudiantat amb discapacitat reconeguda per organisme oficial competent igual o
superior al 33%.
Estudiantat sense certificat de discapacitat reconeguda. Tipus:
o Que hi haja rebut suport en etapes prèvies.
o Que dispose d'una certificació oficial que ho acredite.

Procediment:
1. Recepció de documentació:
La persona interessada ha de remetre a ATED la següent documentació:
- Formulari de Sol·licitud d'Adaptacions (enllaç).
- Els certificats d'acreditació de discapacitat o necessitats especials de suport educatiu que
corresponguen.
La documentació s'envia a través de:
▪
▪
▪

Adreça electrònica: ated@umh.es
De manera presencial: Oficina situada a l'Edifici Tabarca de Campus d'Elx. Horari
(prèvia cita): dilluns a divendres de 9 a 14 hores.
Correu postal: ATED - Àrea d'Atenció a l'Estudiant amb Discapacitat. Ed. Tabarca Campus d'Elx. Av. de la Universitat, s/n. C.P. 03202. Elx (Alacant)

2. ATED rebrà la documentació aportada per cada persona interessada i valorarà les
adaptacions necessàries en cada cas.
3. ATED informarà les persones responsables de les proves sobre les valoracions de cada
persona per tal de dur a terme les adaptacions oportunes, si escauen.
4. Els responsables de les proves hauran d'informar els tribunals que corresponga de les
adaptacions escaients.

ANNEX 1: SOL·LICITUD D'ADAPTACIONS PER A LES PROVES DE
CERTIFICACIÓ OFICIAL D'IDIOMES
DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX

........................................................, amb document d’identitat núm. ........................
EXPOSE: Que m'he inscrit a les proves de certificació oficial de …………………………
de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, del nivell................. de la convocatòria de
…………………. i (marqueu amb una creu l’opció que pertoque):
◻ que presente necessitats especials de suport educatiu (NESE) i que posseïsc els
certificats corresponents que aixi ho acrediten;
◻ que posseïsc un certificat de qualificació de discapacitat igual o superior al 33%.
PROPOSTA D’ADAPTACIÓ (marqueu amb una creu l’opció que pertoque):
◻ Adaptació del format d’examen:
◻ Productes de suport:
◻ Ubicació específica a l'aula:
◻ Personal de suport:
◻ Ampliació de temps d’examen:
◻ Altres:
Descriga-les:

Campus on realitzaré les proves (marqueu amb una creu l’opció que pertoque):
◻ Altea ◻ Sant Joan d’Alacant ◻ Elx ◻ Oriola Salesas

SOL·LICITE: Que ATED avalue el meu cas, per la qual cosa enviaré aquesta sol·licitud
i els certificats corresponents a aquesta adreça de correu electrònic:
ated@umh.es

(Signatura)
En……………., …….. de ……………… de 20…….

He estat informat que les dades que facilite seran incloses en el Fitxer d'Estudiants amb Discapacitat d’ATED de la Universitat Miguel Hernández
d’Elx, amb la finalitat de gestionar la meua sol·licitud i manifeste el meu consentiment, i que serà gestionat a l'empara de la Llei Orgànica 3 / 2018, de
5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018). Així mateix, en qualsevol
moment podré exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició de les meues dades, enviant una sol·licitud per escrit, adjuntant
fotocòpia del DNI, adreçada a la UMH davant l'Àrea d'Atenció a l'Estudiant amb Discapacitat (ATED), ubicat a Edifici Tabarca- Campus d'Elx. Av. de la
Universitat s / n C.P. 03202. Elx (Alacant).

