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INFORMACIÓ PROVES LLIURES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

 

CICLE FORMATIU: CFGS Integració Social 

CURS: 2020-2021 

MÒDUL: Sistemes Augmentatius i Alternatius de la Comunicació 

Docent: Marta Moyá Cladera 

 

Objectius 

a) Elaborar projectes d'integració social, aplicant la normativa legal vigent i incorporant la perspectiva 

de gènere. 

b) Dirigir la implementació de projectes d'integració social, coordinant les actuacions necessàries per a 

dur-les a terme i supervisant la realització de les activitats amb criteris de qualitat. 

d) Programar activitats d'integració social, aplicant els recursos i estratègies metodològiques més 

adequades. 

h) Organitzar i desenvolupar activitats de suport psicosocial, mostrant una actitud respectuosa amb la 

intimitat de les persones i avaluant el desenvolupament d'aquestes. 

j) Dissenyar i desenvolupar activitats d'intervenció socioeducativa dirigides a l'alumnat amb necessitats 

educatives específiques, col·laborant amb l'equip interdisciplinari. 

l) Entrenar en habilitats de comunicació, fent ús de sistemes alternatius o augmentatius i motivant a 

les persones usuàries en la utilització d'aquests. 

ny) Realitzar el control i seguiment de la intervenció amb actitud autocrítica i aplicant criteris de 

qualitat i procediments de retroalimentació per a corregir les desviacions detectades. 

o) Mantenir relacions fluides amb les persones usuàries i les seves famílies, membres del grup de 

treball i altres professionals, mostrant habilitats socials i aportant solucions als conflictes que 

sorgeixin. 

q) Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seva 

competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres 

de l'equip. 

r) Organitzar i coordinar equips de treball amb responsabilitat, supervisant el desenvolupament 

d'aquest, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes 

grupals que es presentin. 

t) Generar entorns segurs en el desenvolupament del seu treball i el del seu equip, supervisant i 

aplicant els procediments de prevenció de riscos laborals i ambientals, d'acord amb el que s'estableix 

per la normativa i els objectius de l'empresa. 

u) Supervisar i aplicar procediments de gestió de qualitat, d'accessibilitat universal i de «disseny per a 

tots», en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis. 

w) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, 

d'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, 

social i cultural. 
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Continguts 

 

Detecció de necessitats comunicatives de les persones usuàries 

-Valoració de necessitats i processos d'intervenció 

-Sistemes de comunicació 

-Comunicació augmentativa i alternativa 

-Comunicació amb ajuda i sense ajuda 

-Usuaris per a la comunicació augmentativa 

 

Organització de la intervenció 

-Projectes d'intervenció en la comunicació 

-Programes específics per a fomentar la comunicació 

-Estratègies d'intervenció 

-Organització de recursos i activitats 

-Establiment de rutines i contextos significatius 

 

Aplicació de sistemes de comunicació alternativa amb ajuda 

-Característiques dels principals sistemes 

-Utilització del sistema SPC 

-Utilització del sistema Bliss 

-Tipus de símbols per a la comunicació 

-Establiment i utilització de codis 

-Mode d'accés als sistemes de comunicació amb ajuda 

-Utilització d'altres sistemes no estandarditzats de comunicació amb ajuda 

-Ajudes d'alta i baixa tecnologia 

-Valoració de l'ajustament del sistema a la persona usuària 

 

Aplicació de sistemes de comunicació sense ajuda 

-Llengua de signes: estructura, paràmetres i classificadors 

-Utilització de la llengua de signes 

-Utilització del sistema bimodal 

-Utilització d'altres sistemes de comunicació sense ajuda no generalitzats 

-Valoració de l'ajustament del sistema a la persona usuària 

 

Comprovació de l'eficàcia del sistema de comunicació 

-Indicadors significatius en els registres de competències comunicatives 

-Sistemes de registres de competències comunicatives en funció dels elements que s'han 

d'avaluar 

-Criteris que determinen l'ajustament o canvi del sistema de comunicació 

 

Resultats d’aprenentatge. Criteris d'avaluació 

 

RA1. Detecta les necessitats comunicatives de l'usuari, relacionant-les amb els sistemes 

alternatius i augmentatius de comunicació. 

Criteris d’avaluació: 

1a) S'han identificat les necessitats comunicatives de l'usuari. 
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1b) S'han identificat els recursos que afavoreixen el procés de comunicació. 

1c) S'ha valorat la influència de la comunicació en el desenvolupament diari de les persones. 

1d) S'han descrit els aspectes que determinen l'elecció d'un o un altre sistema de comunicació en 

funció de les característiques motrius, cognitives i actitudinals de l'usuari. 

1e) S'han analitzat les diferents formes d'interacció i les condicions més favorables perquè la 

comunicació s'estableixi. 

1f) S'han identificat elements externs, que poden afectar el correcte ús dels sistemes alternatius i 

augmentatius de comunicació. 

1g) S'han aplicat estratègies de foment de la implicació familiar i del seu entorn social, en la 

intervenció amb sistemes alternatius i augmentatius de comunicació. 

1h) S'han analitzat les principals informacions i orientacions ofertes als cuidadors i cuidadores, 

afavorint la generalització de conductes comunicatives establertes 

 

RA2. Organitza la intervenció per potenciar la comunicació, interpretant les 

característiques de l'usuari i del context. 

Criteris d’avaluació: 

2a) S'ha valorat la importància de la comunicació en les intervencions. 

2b) S'han definit els objectius d'acord amb les necessitats de l'usuari. 

2c) S'ha avaluat el context comunicatiu de l'entorn en el qual es va a realitzar la intervenció. 

2d) S'han seleccionat les estratègies i la metodologia comunicativa per a les diferents propostes 

d'intervenció. 

2e) S'han identificat procediments d'intervenció adequats. 

2f) S'han seleccionat els sistemes alternatius i augmentatius de comunicació d'acord amb els objectius 

previstos. S'han identificat les ajudes tècniques adequades. 

2g) S'ha valorat la importància d'organitzar la intervenció en l'àmbit del suport a la comunicació. 

 

RA3. Aplica programes d'intervenció en l'àmbit de la comunicació, emprant sistemes 

alternatius i augmentatiu amb ajuda. 

Criteris d’avaluació: 

3a) S'han descrit les característiques i l'ús bàsic dels principals sistemes alternatius de comunicació 

amb ajuda. 

3b) S'han creat missatges amb els diferents sistemes de comunicació amb ajuda, facilitant la 

comunicació i atenció a l'usuari. 

3c) S'han descrit els principals signes utilitzats en les situacions habituals d'atenció social i educativa. 

3d) S'han comprès missatges expressats mitjançant sistemes de comunicació amb ajuda. 

3e) S'han realitzat els ajustos necessaris en funció de les característiques particulars dels usuaris. 

3f) S'han identificat les ajudes tècniques que es podrien aplicar en casos pràctics caracteritzats i els 

requisits d'ubicació i ús que haurien de mantenir-se. 

3g) S'han aplicat estratègies comunicatives analitzant diferents contextos. 

3h) S'ha analitzat la importància d'incrementar el nombre de símbols i pictogrames atenent als 

interessos i necessitats de la persona usuària 

 

RA4. Aplica programes d'intervenció en l'àmbit de la comunicació, emprant llengua de 

signes i sistemes alternatius i augmentatius sense ajuda. 

Criteris d’avaluació: 
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4a) S'han descrit les estructures bàsiques dels sistemes alternatius sense ajuda i els principals signes 

utilitzats en les situacions habituals d'atenció social i educativa. 

4b) S'han creat missatges en llengua de signes i en diferents sistemes de comunicació sense ajuda, 

facilitant la comunicació i atenció a les persones usuàries. 

4c) S'han aplicat els ajustos necessaris en funció de les característiques particulars dels usuaris. 

4d) S'han comprès missatges expressats en llengua de signes i mitjançant sistemes de comunicació 

sense ajuda. 

4e) S'han aplicat estratègies comunicatives, analitzant diferents contextos comunicatius. 

4f) S'ha analitzat la importància d'augmentar el nombre de signes i el seu contingut atenent als 

interessos i necessitats de la persona usuària. 

4g) S'ha comprovat l'ús correcte d'aquells sistemes en els quals sigui precisa la participació de 

terceres persones. 

 

RA5. Comprova l'eficàcia de la intervenció, detectant els aspectes susceptibles de millora 

en l'àmbit comunicatiu. 

Criteris d’avaluació: 

5a) S'ha registrat el nivell de competència comunicativa en els principals sistemes de comunicació de 

la persona usuària. 

5b) S'ha comprovat la correcta utilització dels elements que componen el sistema de comunicació 

triat. 

5c) S'han registrat elements aliens als sistemes de comunicació aplicats, que poguessin interferir en el 

desenvolupament de la intervenció en la comunicació. 

5d) S'han identificat els desajustaments entre la persona usuària i el sistema de comunicació 

establert. 

5e) S'ha determinant el nivell de compliment dels objectius previstos. 

5f) S'ha valorat la importància de realitzar registres comunicatius com a mitjà d'avaluació de la 

competència comunicativa de la persona usuària. 

 

Tipus de prova 

 

La prova consisteix en una prova de caire teòric-pràctic estructurada en dues parts: 

o Una part de preguntes tipus test (40%). 

o Una part que inclou un supòsit pràctic i preguntes a desenvolupar teòric-pràctiques 

(60%). 

 

S’ha d’aprovar cada un dels apartats per poder superar l’examen (part a amb 2 punts i part b amb 3 

punts). Si no s’obté la puntuació mínima en algun dels apartats, l’examen queda suspès. 

 

Criteris de qualificació de les proves lliures 

 

La qualificació final serà el resultat de la ponderació de les dues parts de la prova: la part tipus test 

serà un 40% de la nota final i la part de supòsit pràctic i de preguntes a desenvolupar un 60%. Per 

poder fer la ponderació de les dues parts, s’ha d’obtenir un mínim de cadascuna de les parts (part a 

amb 2 punts i part b amb 3 punts). En cas de no superar-lo en una de les dues parts, la prova 
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quedarà suspesa i la nota final que es publicarà serà la corresponent a la part suspesa (ja 

que impossibilita treure la ponderació corresponent). 

 

En l’apartat de preguntes tipus test, les preguntes contestades erròniament descomptaran puntuació 

seguint el següent criteri: 

- Quatre opcions de resposta:1/3 (tres malament resten una bé) 

 

Els exàmens hauran de ser realitzats en bolígraf blau o negre i només es corregiran les respostes 

contestades en aquests colors.  

 

Les respostes a les preguntes teòric-pràctiques hauran de raonar-se i justificar.  

  

Es tindrà en compte la presentació, netedat, coherència, ortografia i redacció. 

 

Bibliografia 

 

RD 1074/2012, de 13 de juliol, pel qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Integració Social i els 

corresponents ensenyaments mínims. 

 


