RECOMANACIONS
PER LES PAU
Selectivitat i Malaltia Inflamatòria
Intestinal (Crohn i Colitis Ulcerosa)
VOLS PRESENTAR-TE A LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT?
SI PATEIXES MALALTIA INFLAMATÒRIA INTESTINAL (MII) HAS DE
SABER EL SEGÜENT:

Oficialment, es calcula que a
Catalunya hi ha aproximadament
1.200 estudiants de primària i
secundària amb MII. Encara que
ara estiguis en remissió, no saps si
hi continuaràs els dies de les
proves, de manera que és millor
ser prudent i seguir les
recomanacions que et fem.

DEMANA AJUDA AL TEU
CENTRE ESCOLAR

ESTUDIANTS AMB CROHN
O COLITIS ULCEROSA

Parla amb el teu cap d'estudis o
tutor. El teu institut ha de facilitar
un informe mèdic a l’Oficina
d’Accés a la Universitat, que
inclogui la simptomatologia que
pots patir durant l’examen (fatiga,
brots, etc.) per a informar de les
teves necessitats al president del
tribunal on realitzaràs les PAU.

És important que el teu informe
INFORME MÈDIC
mèdic sigui oficial (d'un metge
OFICIAL
especialista en MII o d'un hospital
públic) i amb una redacció i
contingut clars per a poder valorar
la malaltia de l'alumne. Al nostre
web oferim una guia de
recomanacions per a l'elaboració
d'informes mèdics.
Si també tens certificat de
discapacitat (mínim de 33%)
ELS DIES DE LES PROVES
podràs sol·licitar fer les proves uns
dies més tard: a la sala del tribunal
especial, que solen ser més
permissius. El dia de la prova i
abans del primer examen intenta
parlar un moment amb el Tribunal
perquè et coneguin i empatitzin
amb la teva situació.
Tant si fas les proves en tribunal ordinari o en tribunal especial
durant les proves podràs sortir per anar al lavabo en qualsevol
moment acompanyat/da d’un membre del tribunal. Entre exàmens
hi ha una pausa de 30 minuts on podràs recuperar les estones que
hagis hagut de passar al lavabo. Et desitgem molta sort en aquests
dies! Si tens dubtes contacta'ns a info@accucatalunya.cat

