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Objectius 

 

a) Interpretar informació, seleccionant estratègies i recursos per elaborar programes d'integració social 

de persones amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla, aplicant la normativa legal i incorporant 

la perspectiva de gènere. 

b) Seleccionar tècniques i instruments d'obtenció d'informació, relacionant-les amb les necessitats i 

característiques de la persona usuària per establir les pautes d'actuació als programes d'intervenció. 

c) Analitzar tècniques i mitjans de comunicació social, identificant les seves possibilitats i limitacions per 

assessorar i sensibilitzar a individus, col·lectius i institucions sobre les persones sordes, sordcegues i 

amb discapacitat auditiva i de comunicació. 

k) Seleccionar estratègies i recursos per prevenir i pal·liar situacions d'aïllament comunicatiu, analitzant 

la situació personal i social i el context comunicatiu de la persona usuària. 

m) Seleccionar tècniques i instruments d'avaluació, analitzant els criteris i indicadors de qualitat per 

avaluar programes de comunicació i integració social de persones amb dificultats de comunicació, 

llenguatge i parla. 

u) Identificar i proposar les accions professionals necessàries, per donar resposta a l'accessibilitat 

universal i al «disseny per a totes les persones». 

v) Identificar i aplicar paràmetres de qualitat en els treballs i activitats realitzats en el procés 

d'aprenentatge, per valorar la cultura de l'avaluació i de la qualitat i ser capaces de supervisar i millorar 

procediments de gestió de qualitat. 

 

 

Continguts 

 

- Caracterització del col·lectiu de les persones sordes i dels col·lectius de persones 

sordcegues: 

- Característiques de les persones sordes i sordcegues.  

- Anàlisi dels elements estructurals de la comunitat sorda i de la sordcega.  

- Necessitats en matèria de comunicació de les persones sordes i les sordcegues.  
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- Riscos de dependència en les persones sordes. - Valor identitari de la llengua de signes.  

- Àmbits de desenvolupament de les persones sordes i les persones sordcegues. 

 

- Disseny de programes de sensibilització social i de promoció de la participació de 

les persones sordes, persones sordcegues i altres col·lectius amb dificultats de 

comunicació: 

-  Marc legal dels drets de les persones sordes i sordcegues.  

- Anàlisi dels col·lectius destinataris de la intervenció.  

- Temàtica i àmbits vinculats a la comunitat sorda i la comunitat sordcega.  

- Estratègies participatives de planificació.  

- Determinació d'objectius dels programes de la sensibilització social.  

- Principis metodològics.  

- Accions de sensibilització.  

- Tècniques de comunicació social.  

- Valoració dels mitjans de comunicació social com a recursos per a la sensibilització i la 

   participació. 

 

- Organització de les accions per a promoure la sensibilització social: 

- Tècniques i recursos de suport per a promoure la sensibilització social.  

- Tècniques de cerca de recursos convencionals.  

- Finançament de les accions.  

- Aprofitament de recursos no convencionals.  

- Resolucions aconseguides en espais de participació: congressos i fòrums.  

- Valoració del teixit associatiu com a recurs per a la sensibilització social.  

- Accessibilitat i disseny per a totes les persones aplicats a les persones sordes, 

 persones sordcegues i altres col·lectius amb dificultats de comunicació.  

- Coordinació de les accions i els agents implicats. 

 

- Aplicació d'estratègies per a promoure la sensibilització social: 

- Difusió al servei de la sensibilització social.  

- Elaboració de documentació per a la difusió.  

- Fonts formals i informals de comunicació.  

- Mitjans de comunicació social. Índexs d'impacte.  

- Promoció cultural i artística de les persones sordes, sordcegues i altres col·lectius amb     

dificultats de comunicació.  

- Importància de la cooperació interassociativa i de les xarxes socials digitals en la difusió i 

sensibilització social. 
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- Aplicació d'estratègies de promoció de la participació social de les persones sordes, 

persones sordcegues i altres col·lectius amb dificultats de comunicació: 

- Marc legal del teixit associatiu.  

- Teixit associatiu de les persones sordes, sordcegues i altres col·lectius amb 

  dificultats de comunicació.  

- Realitat social i participativa de les persones sordes, sordcegues i altres col·lectius amb              

dificultats de comunicació dins i fora de les seves xarxes socials.  

- Anàlisi d'estratègies de participació social de les persones sordes, sordcegues o amb 

dificultats de comunicació.  

- Dinàmiques de participació.  

- Creació i manteniment de xarxes socials digitals.  

- Selecció de tècniques comunicatives i de participació aplicables a les persones 

  sordes, sordcegues i altres col·lectius amb dificultats de comunicació.  

- Elaboració de la documentació associada al procés de participació.  

- Aplicació de les tecnologies per a la comunicació, informació i difusió en 

  llengua de signes. 

 

- Realització d'activitats de control i seguiment dels programes de sensibilització 

social i participació: 

- Tècniques de control i seguiment aplicables a les accions de sensibilització social i 

participació.  

- Elaboració de protocols i instruments de control. 

- Emplenament de registres. 

- Determinació d'indicadors d'accessibilitat i participació. 

- Índexs d'impacte. 

- Mecanismes de retroalimentació de la intervenció. 

 

 

Resultats d’aprenentatge. Criteris d'avaluació 

 

RA 1. Caracteritza al col·lectiu de les persones sordes i sordcegues, analitzant les seves 

característiques psicosocials i culturals. 

 

a) S’han identificat les característiques psicosocials i culturals de les persones sordes i sordcegues. 

  

b) S’han identificat la comunitat sorda i els elements estructurals de cada una d’elles. 
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c) S’han relacionat les característiques psicosocials de les persones sordes i de les sordcegues amb les 

seves necessitats comunicatives. 

  

d) S’ha valorat l'heterogeneïtat del col·lectiu de les persones sordes i el de les persones sordcegues. 

  

e) S’han analitzat els factors que propicien la dependència en les persones sordes i sordcegues. 

  

f) S’ha argumentat el valor identitari de la llengua de signes. 

  

g) S’ha analitzat la influència dels diversos àmbits en el desenvolupament de les persones sordes i 

sordcegues. 

 

 

RA 2. Dissenya programes de sensibilització social i de promoció de participació de ls 

persones sordes, sordcegues i altres col·lectius amb dificultats de comunicació, analitzant 

els diferents mitjans de comunicació social. 

 

a) S’ha interpretat el  marc legal que reconeix els drets de les persones sordes i sordcegues. 

  

b) S’han identificat les temàtiques i els àmbits que afecten a la comunitat sorda i sordcega. 

  

c) S’han establert estratègies per promoure la participació de les persones sordes, sordcegues i altres 

col·lectius amb dificultats de comunicació en el procés de planificació. 

  

d) S’han determinat els objectius dels programes de sensibilització social relatius a les persones sordes, 

sordcegues i altres col·lectius amb dificultats de comunicació. 

  

e) S’han analitzat els principis metodològics de la sensibilització social. 

  

f) S’han dissenyat activitats de sensibilització coherents amb les característiques i necessitats dels 

col·lectius destinataris. 

  

g) S’han definit els recursos espacials, materials i personals. 

  

h) S’han seleccionat les tècniques de comunicació social. 

 

 

RA 3. Organitza les accions per promoure la sensibilització social, establint vies per 

fomentar i mantenir la participació de les persones sordes, sordcegues i altres col·lectius 

amb dificultats de comunicació. 

 

a) S’han seleccionat tècniques i recursos de suport per promoure les accions de sensibilització social. 

  

b) S’han identificat els recursos no convencionals per promoure les accions de sensibilització social. 

  

c) S’ha valorat la participació de les persones sordes i amb dificultats de comunicació com un recurs no 

convencional per a la intervenció. 
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d) S’han identificat les necessitats d’accessibilitat en funció dels contextos i les seves característiques. 

  

e) S’ha valorat l’accessibilitat universal com a requisit imprescindible per a la participació de les persones 

sordes, sordcegues i altres col·lectius amb dificultats de comunicació. 

  

f) S’han identificat les adaptacions necessàries en la intervenció per a promoure la participació de les 

persones sordes, sordcegues i altres col·lectius amb dificultats de comunicació. 

  

g) S’han valorat l’accessibilitat universal i el disseny per a totes les persones com estratègies al servei 

de la sensibilització en matèria d’igualtat d’oportunitats. 

  

h) S’han establert estratègies de coordinació d’accions amb els diferents agents i persones implicades. 

 

 

RA 4. Aplica estratègies per a promoure la sensibilització social, relacionant-les amb els 

recursos de comunicació i difusió. 

 

a) S’han seleccionat estratègies i tècniques de difusió que afavoreixen la sensibilització social. 

  

b) S’han seleccionat estratègies per a promoure la presència en els mitjans de comunicació de les 

persones sordes, sordcegues i altres col·lectius amb dificultats de comunicació. 

  

c) S’han elaborat documents per a la difusió d’accions de sensibilització social. 

  

d) S’han elaborat missatges coherents amb els objectius de la difusió o la sensibilització social. 

  

e) S’ha valorat la cooperació interassociativa com a recurs i estratègia per a la difusió i sensibilització 

social. 

  

f) S’ha valorat la importància de les xarxes socials digitals com a recurs per a la difusió i sensibilització 

social. 

  

g) S’ha argumentat la importància dels aspectes identitaris de la promoció cultural i artística d’aquests 

col·lectius. 

 

 

RA 5. Aplica estratègies per promoure la participació social de les persones, sordes, 

persones sordcegues, altres col·lectius amb dificultats de comunicació, relacionant-les amb 

els processos de desenvolupament del teixit associatiu. 

 

a) S'han identificat els principals elements del marc legal vinculats amb la participació de les persones 

sordes i altres col·lectius amb dificultats de comunicació. 

 

b) S'ha argumentat la importància del teixit associatiu com a principal agent promotor de la participació 

de les persones sordes, sordcegues i altres col·lectius amb dificultats de comunicació. 

 

c) S'han valorat els espais associatius, la seva infraestructura i la implicació de les persones com a recurs 

metodològic per a la promoció i desenvolupament de la participació social. 
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d) S'ha complimentat la documentació associada al procés de constitució d'una associació. 

 

e) S'han desenvolupat estratègies de suport tècnic al teixit associatiu. 

 

f) S'han creat xarxes socials i fòrums de debat amb valor estratègic per a la participació i comunicació 

de les persones sordes, sordcegues i altres col·lectius amb dificultats de comunicació. 

 

g) S'han aplicat tècniques comunicatives per a la participació social, ajustant-les a les característiques 

de les persones sordes, sordcegues i altres col·lectius amb dificultats de comunicació. 

 

h) S'ha argumentat el valor estratègic i metodològic de la implicació de les persones sordes, sordcegues 

i amb dificultats de comunicació en totes les fases de la intervenció. 

 

 

RA 6. Realitza activitats de control i seguiment dels programes de sensibilització social i 

participació de les persones sordes i altres col·lectius amb dificultats de comunicació, 

identificant les àrees de millora. 

 

a) S'han seleccionat tècniques per al control i seguiment de les accions de sensibilització social i de 

participació. 

 

b) S'han establert els protocols de control de les intervencions de sensibilització social i de participació. 

 

c) S'han complimentat registres de formació i informació de les persones sordes i sord-ceguera 

relacionats amb les necessitats comunicatives. 

 

d) S'han establert criteris i indicadors per avaluar el grau d'accessibilitat de les accions. 

 

e) S'han establert indicadors per avaluar l'impacte de les accions de sensibilització en els mitjans de 

comunicació social. 

 

f) S'han establert indicadors per avaluar el nivell de participació de les persones destinatàries de la 

intervenció al llarg de tot el procés. 

 

g) S'han elaborat instruments i protocols per garantir la retroalimentació de la intervenció i facilitar la 

presa de decisions. 

 

 

Tipus de prova 

 

La prova estarà estructurada en: 

● Una prova de caire teòric-pràctic que pot estar estructurada en dues parts: 

o Un apartat amb preguntes a desenvolupar. 

o Una part que inclou un supòsit pràctic. 
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Criteris de qualificació de les proves lliures 

 

En cas que la prova només consti de la part teòrico-pràctica, la qualificació final del mòdul serà la 

mitjana ponderada de les dues parts d’aquesta prova. Cada part es puntua sobre 10 punts i s’ha 

d’obtenir un mínim de 5 punts a cadascuna d’elles. 

 

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

suspès (ja que impossibilita treure la mitjana corresponent). 

 

 

Bibliografia 

 

● RD 831/2014, de 3 d’octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Mediació 

comunicativa i es fixen els ensenyaments mínims. 

 


