Som l’alumnat de 2n del Cicle Formatiu de Grau Superior de Mediació
Comunicativa del CIFP Son Llebre (curs 2018-19). El nostre cicle té una durada de
2000 hores lectives, incloent 400 hores pràctiques en entitats públiques i/o privades.

Què fem?
La nostra competència professional consisteix a desenvolupar intervencions de
mediació comunicativa per a Persones Sordes, amb sordceguesa, amb
discapacitat auditiva i/o amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla,
així com a dur a terme programes de promoció i sensibilització social en relació a
aquestes persones.
Entre d’altres, les nostres competències específiques són:
●
●

●

●

Realitzar l’acompanyament d’aquests col·lectius, promovent la seva autonomia.
Dur a terme intervencions de mediació comunicativa, adaptant la comunicació a
la persona usuària, segons el seu sistema de comunicació, bé sigui la llengua de
signes o altres sistemes alternatius o augmentatius de comunicació
(pictogrames, bimodal, dactilològic…).
Elaborar, implementar i avaluar programes d’intervenció comunicativa,
educatius, formatius i d’integració social per als col·lectius amb els quals
treballam.
Assessorar i sensibilitzar a individus, col·lectius i institucions sobre les persones
amb diversitat comunicativa.

Com ho fem?
Degut a la heterogeneitat dels col.lectius amb els quals podem treballar, cal manejar
una varietat d’estratègies i recursos que permetin donar resposta a les diferents
necessitats comunicatives, com per exemple:
●
●
●
●
●

Promoció de l’autonomia personal de les persones amb diversitat comunicativa,
així com de la seva participació i inclusió social.
Realització d’accions de sensibilització social i assessorament (tallers, activitats,
xerrades…)
Elaboració, implementació i avaluació de programes per a la millora de la
qualitat de vida de les persones usuàries i les seves famílies.
Utilització de diferents sistemes augmentatius i alternatius de comunicació
(SAAC)
Detecció de situacions d’aïllament comunicatiu i aplicació de tècniques i
estratègies necessàries per millorar-les.
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En quins àmbits podem intervenir?
Exercim la nostra activitat professional en qualsevol àmbit on trobem a persones que
necessiten un suport a la comunicació, com per exemple: en l’àmbit educatiu,
sociolaboral, psicosocial, de suport a les gestions bàsiques de la vida diaria, de
dinamització comunitària,promoció de la igualtat d’oportunitats…
Aquestes intervencions les podem dur a terme tant en l’àmbit públic com privat.

Per què som necessàries?
Som necessàries per a fer front a una realitat que exigeix tenir professionals formades i
especialitzades per:
●

●
●

Vetllar per fer efectives les normatives relacionades en matèria d’igualtat
d’oportunitats i promoció de l’autonomia de les persones amb diversitat
comunicativa, com són la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat; i la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia
Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.
Sensibilitzar la societat sobre la realitat i les necessitats de les persones amb
diversitat comunicativa.
Cobrir les necessitats comunicatives d’un ampli ventall de col·lectius:
- Persones Sordes
- Persones amb sordceguesa
- Persones amb diversitat funcional que duguin associades dificultats de
comunicació, llenguatge i parla.
- Persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)
- Persones amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)
- Persones amb altres trastorns i/o condicions que duguin associades
dificultats de comunicació, llenguatge i/o parla

Què volem?
Volem que es reconegui la nostra figura professional i que se’ns inclogui en entitats
públiques i/o privades que intervenen amb persones amb diversitat comunicativa com
són:
●
●
●
●
●

Centres de dia i equipaments residencials
Centres especials de treball i centres ocupacionals
Serveis socials
Institucions públiques (educació, sanitat, serveis socials, justícia…)
Entitats socials (associacions, federacions, fundacions…)
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