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Objectius      

 

a) Identificar tècniques i instruments d'observació i registre, seleccionant-los en funció de les 

característiques de les persones en situació de dependència i del pla d'atenció individualitzat, per a 

determinar les seves necessitats assistencials i psicosocials. 

b) Interpretar les directrius del programa d'intervenció, adequant-les a les característiques i 

necessitats de les persones en situació de dependència, per a organitzar les activitats assistencials i 

psicosocials. 

j) Identificar factors de risc, relacionant-los amb les mesures de prevenció i seguretat, per a aplicar les 

mesures adequades per a preservar la integritat de les persones en situació de dependència i els 

propis professionals. 

l) Analitzar estratègies psicològiques, rehabilitadores, ocupacionals i de comunicació, adequant-les a 

circumstàncies específiques de la persona en situació de dependència, per a realitzar intervencions de 

suport psicosocial concordes amb les directrius del pla d'atenció individualitzat. 

m) Identificar sistemes de suport a la comunicació, relacionant-los amb les característiques de la 

persona, per al desenvolupament i manteniment d'habilitats d'autonomia personal i social. 

n) Seleccionar ajudes tècniques i de comunicació, relacionant-les amb les possibilitats i 

característiques de la persona en situació de dependència, per a afavorir les habilitats d'autonomia 

personal i social i les possibilitats de vida independent. 

p) Seleccionar estils de comunicació i actituds, relacionant-les amb les característiques de 

l'interlocutor, per a assessorar les persones en situació de dependència, famílies i cuidadors no 

formals. 

q) Identificar els protocols d'actuació, relacionant-los amb les contingències, 

per a resoldre-les amb seguretat i eficàcia. 

r) Emplenar instruments de control i seguiment, aplicant els protocols, per a col·laborar en el control i 

seguiment en les activitats assistencials, psicosocials i de gestió. 

v) Adoptar i valorar solucions creatives davant problemes i contingències que es presenten en el 

desenvolupament dels processos de treball, per a resoldre de forma responsable les incidències de la 

seva activitat. 
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w) Aplicar tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es transmetran, a la seva finalitat 

i a les característiques dels receptors, per a assegurar l'eficàcia del procés. 

y) Analitzar i aplicar les tècniques necessàries per a donar resposta a l'accessibilitat universal i al 

«disseny per a tots». 

z) Aplicar i analitzar les tècniques necessàries per a millorar els procediments de qualitat del treball en 

el procés d'aprenentatge i del sector productiu de referència. 

 

 

Continguts 

 

1. Relació de sistemes de comunicació: 

● Comunicació alternativa i augmentativa. 

● Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació. 

● Estratègies en l'ús de sistemes de comunicació alternativa. 

● Factors afavoridors i inhibidors de la comunicació. 

● Interpretació del pla/projecte de suport a la comunicació. 

● Valoració de la importància de la comunicació i de la interacció comunicativa en diferents 

contextos. 

● Mesures de prevenció i seguretat en l'ús de sistemes alternatius de comunicació. 

● El tècnic com a model comunicatiu. 

 

2. Característiques de les activitats de suport a la comunicació mitjançant sistemes de 

comunicació alternativa amb ajuda: 

● Sistemes de comunicació amb ajuda. 

● Utilització del sistema Bliss. 

● Utilització del sistema SPC. 

● Identificació d'altres sistemes no estandarditzats de comunicació amb ajuda. 

● Utilització d'ajudes tecnològiques. 

● Valoració dels sistemes de comunicació amb ajuda. 
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3. Característiques de les activitats de suport a la comunicació mitjançant sistemes de 

comunicació alternativa sense ajuda: 

● Principals sistemes de comunicació sense ajuda: *LSE i bimodal. 

● Principals característiques de la llengua de signes. 

● Utilització del vocabulari bàsic de la llengua de signes. 

● Principals característiques del sistema bimodal. 

● Utilització del vocabulari bàsic en el sistema bimodal. 

● Ús d'altres sistemes no generalitzats de comunicació sense ajuda. 

● Valoració dels sistemes de comunicació sense ajuda. 

 

4. Seguiment de les actuacions de suport a la comunicació: 

● Indicadors significatius en els registres de competències comunicatives. 

● Emplenament d'instruments de registre de competències comunicatives. 

● Identificació dels criteris que determinen l'ajust o canvi del sistema de comunicació. 

● Identificació dels criteris per a verificar la implicació familiar i de l'entorn social. 

● Transmissió de la informació recollida a l'equip interdisciplinari. 

● Justificació de la necessitat de valorar l'eficàcia dels sistemes de comunicació. 

 

Resultats d’aprenentatge. Criteris d'avaluació 

 

1. Relaciona els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació amb la persona en situació de 

dependència, valorant les seves dificultats específiques. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'ha argumentat la influència de la comunicació en el desenvolupament diari de les persones. 

b) S'han definit els conceptes de comunicació alternativa i augmentativa. 

c) S'han descrit les característiques dels principals sistemes alternatius i augmentatius de 

comunicació. 

d) S'han identificat els principals factors que dificulten o afavoreixen la comunicació amb la 

persona en situació de dependència. 

e) S'han interpretat les informacions, sobre el suport a la comunicació, rebudes en el 

pla/projecte d'atenció individualitzat. 

f) S'han seleccionat tècniques per a afavorir la implicació familiar i de l'entorn social en la 
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comunicació amb la persona usuària. 

g) S'ha justificat la necessitat d'adoptar mesures de prevenció i seguretat en l'ús de sistemes 

alternatius de comunicació. 

 

2. Realitza activitats de suport a la comunicació, descrivint sistemes alternatius i augmentatius de 

comunicació amb ajuda. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han descrit les característiques i utilitzacions bàsiques dels principals sistemes alternatius 

de comunicació amb ajuda. 

b) S'han creat missatges senzills amb els diferents sistemes de comunicació amb ajuda, 

facilitant la comunicació i atenció a la persona usuària. 

c) S'han descrit altres sistemes i elements facilitadors de la comunicació amb ajuda. 

d) S'han comprès missatges expressats mitjançant sistemes de comunicació amb ajuda. 

e) S'han aplicat els ajustos necessaris en funció de les característiques particulars de les 

persones usuàries. 

f) S'han utilitzat les ajudes tècniques necessàries per al suport a la comunicació. 

g) S'ha justificat la importància de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en 

les activitats de suport a la comunicació. 

 

3. Realitza activitats de suport a la comunicació, descrivint sistemes alternatius i augmentatius de 

comunicació sense ajuda. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han descrit estructures bàsiques dels sistemes alternatius sense ajuda. 

b) S'han descrit els principals signes utilitzats en situacions habituals d'atenció a persones en 

situació de dependència. 

c) S'han creat missatges senzills amb els diferents sistemes de comunicació sense ajuda, 

facilitant la comunicació i l'atenció a la persona en situació de dependència. 

d) S'han aplicat els ajustos necessaris en funció de les característiques particulars de les 

persones en situació de dependència. 

e) S'han descrit altres sistemes i elements facilitadors de la comunicació sense ajuda. 

f) S'han comprès missatges expressats mitjançant sistemes de comunicació sense ajuda. 

 

4. Realitza el seguiment de les actuacions de suport a la comunicació, emplenant els protocols de 

registre establerts. 

Criteris d'avaluació: 

a) S'han emplenat els protocols de registre com a mitjà d'avaluació de la competència 

comunicativa de la persona usuària. 
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b) S'ha argumentat la importància de transmetre la informació registrada a l'equip 

interdisciplinari. 

c) S'han establert criteris per a verificar el grau de compliment de les instruccions de suport a la 

comunicació en l'àmbit familiar. 

d) S'ha comprovat la correcta utilització dels elements que componen el sistema de comunicació 

triat. 

e) S'han identificat protocols de transmissió a l'equip sobre l'adequació del sistema de 

comunicació triat. 

f) S'han identificat criteris i indicadors per a detectar canvis en les necessitats de comunicació. 

g) S'ha argumentat la importància de l'obtenció, registre i transmissió de la informació per a 

millorar la qualitat del treball realitzat. 

 

Tipus de prova 

 

La prova, de caràcter teòrico-pràctica, estarà estructurada en 2 parts: 

o Un apartat de preguntes tipus test. 

o Un apartat amb preguntes teòrico-pràctiques.. 

 

Criteris de qualificació de les proves lliures 

 

Per aprovar l’examen s’han d’aprovar les 2 parts amb una nota igual o superior a 5. A partir de les 

notes obtingudes a cada una de les parts, es realitzarà una mitjana ponderant cada part al 50%. 

 

La part tipus test constarà de 30 preguntes on les preguntes encertades tendran un valor de 0’33 i per 

cada tres preguntes equivocades es descontarà el valor d’una pregunta correcta (0’11) 

 

En cas de suspendre algun dels apartats, la nota final que es publicarà serà la corresponent a l’apartat 

suspès (ja que impossibilita treure la mitjana corresponent). 
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