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El Departamento de Empresa y Conocimiento, a través de la Se-
cretaria de Universidades e Investigación, y la Red Vives de Uni-
versidades organizaron en Barcelona, los días 7 y 8 de noviembre 

de 2019, el II Congreso Internacional sobre Universidad e Inclusión.
La calidad y el logro de la excelencia en la docencia, la investi-

gación y la transferencia de conocimiento son los ejes centrales de 
nuestras universidades.

La atención al estudiante es uno de los principales indicadores de 
calidad universitaria. Gestionar la diversidad se ha convertido en una 
realidad académica indiscutible y, en los últimos años, las universida-
des han hecho un gran avance en el impulso de políticas activas para 
favorecer que todos los miembros de la comunidad universitaria que 
necesiten ajustes y apoyos para el ejercicio de su derecho a la educa-
ción superior puedan disponer de ellos. Conseguir una universidad 
inclusiva es un compromiso de todas las universidades.

El II Congreso Internacional sobre Universidad e Inclusión tubo 
como eje central el diseño universal del aprendizaje y estaba dirigido 
a científicos de cualquier entidad asociada al ámbito universitario que 
hubiesen desarrollado proyectos de investigación y trabajos relaciona-
dos con este campo, desde una perspectiva nacional e internacional.

Se podían presentar investigaciones, solo en forma de comunica-
ciones orales, que supusieran un avance significativo en la atención a 
las personas con discapacidad en las universidades, en cualquiera de 
los sectores académicos en los que se desarrolla la acción universitaria.

Durante el congreso se presentaron 31 comunicaciones, que se 
incluyeron en una de las cuatro áreas de interés en relación con la 
atención a la discapacidad: Diseño universal del aprendizaje; Acceso a 
la universidad, acogida y seguimiento; Acceso a prácticas y a empresas 
– Inclusión laboral, y Salud mental y universidad.
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Resum de la comunicació

Els gràfics estadístics permeten visualitzar dades d’una 
manera més eficient que altres formats, com ara les tau-
les. El sistema educatiu considera la necessitat que els 
estudiants assoleixin competències relacionades amb la 
interpretació i la creació de gràfics. La recerca i el perio-
disme són altres àmbits on els gràfics tenen una presència 
important i que justifiquen la necessitat de fer-los acces-
sibles per garantir l’accés de les persones discapacitades a 
aquests sectors clau de la societat.

Els processos d’avaluació de la qualitat de les titulaci-
ons universitàries han significat la posada en obert d’un 
conjunt d’indicadors en forma de gràfics en els webs de 
les universitats: estadístiques que orienten els estudiants 
sobre quin centre i quin ensenyament poden triar.

En el període 2012-2016 el nombre d’estudiants dis-
capacitats matriculats a les universitats catalanes s’ha in-
crementat un 1.341,67 %. La bibliografia recull diferents 
treballs centrats en l’accessibilitat de les persones cegues o 
amb poca resta de visió, als gràfics, però no aborda el cas 
específic dels usuaris amb baixa visió, fet que contribueix 
a marginar un col·lectiu que representa el 97 % de les 
persones discapacitades visuals del món.

Darrerament, a Europa i Espanya s’han realitzat im-
portants avenços legislatius en matèria d’accessibilitat in-
formàtica, com la Directiva (UE) 2019/882 i el Reial de-
cret 1112/2018. Tanmateix, encara queda molt marge de 
millora quant al compliment de les normatives aplicables 
en el context universitari. L’accessibilitat dels gràfics es-
tadístics per a persones amb baixa visió implica diferents 
consideracions no abordades per les directrius interna-

cegues i en l’ús d’alternatives textuals o taules, solucions 
amb les quals l’usuari amb baixa visió perd la possibilitat 
de gaudir dels beneficis de la visualització pel que fa a 
l’eficiència en la percepció i comprensió de les dades.

Metodologia
Amb l’objectiu de determinar el nivell d’accessibilitat 
dels gràfics estadístics dels webs de les universitats, s’ha 
desenvolupat una eina d’avaluació específica basada en 
heurístiques.

La mostra està formada per dues universitats públiques 
de diferents magnituds (UB i UdL) i pels webs EUC i 
Winddat de l’AQU, llocs de referència per a moltes uni-
versitats que enllacen amb els seus gràfics. De cada web 
s’ha analitzat una pàgina representativa dins dels apartats 
d’informació sobre els processos del MVSMA.

La unitat de valoració considerada és la pàgina com-
pleta. En el cas de pàgines amb diversos gràfics, s’han 
analitzat tots i s’ha realitzat la mitjana de les puntuacions 
obtingudes. La recollida de dades s’ha realitzat durant el 
mes de setembre de 2019.

Resultats i treball futur
Cap dels webs analitzats presenta gràfics que es puguin 
considerar accessibles per al col·lectiu objecte d’estudi. 
Els principals problemes són l’ús del color, l’accés a través 
del teclat i l’absència d’alternatives textuals.

Com a principal línia de treball, una vegada consoli-
dada la metodologia, s’ampliarà la mostra per obtenir un 
resultat més representatiu de l’estat de l’accessibilitat dels 
gràfics estadístics als webs de les universitats. La meto-
dologia serà aplicable a altres àmbits, com la docència o 
la recerca. També es treballa per proposar una guia per a 
l’elaboració d’aquest tipus de contingut.
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