
INFORMACIÓ PROVES LLIURES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR MEDIACIÓ COMUNICATIVA

CURS: 2020-2021

MÒDUL: INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA AMB PERSONES AMB SORDCEGUESA

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-la amb les necessitats i

característiques de la persona usuària per establir les pautes d'actuació en els 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

f)  Identificar  els  factors  que faciliten  o  dificulten  la  comunicació,  analitzant  les  característiques  i

variacions de la situació  personal i  l'entorn comunicatiu per adaptar la comunicació a la persona

usuària

g) Seleccionar estratègies i pautes d'actuació,  analitzant les situacions de la vida quotidiana de la

persona usuària per a promoure la seva autonomia en la realització de gestions bàsiques

j) Seleccionar estratègies i recursos metodològics, interpretant el programa d'intervenció comunicativa

per a la seva organització i implementació

k)  Seleccionar  estratègies  i  recursos  per  preveure  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
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t) Avaluar situacions de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, proposant i aplicant

mesures de prevenció personals i col·lectives, d'acord amb la normativa aplicable en els processos de

treball, per garantir entorns segurs.

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

universal i al “disseny per a totes les persones”.

Continguts

a) Caracteracterització  de  la  intervenció  comunicativa  amb  persones  amb

sordceguesa:

●

● Anàlisi dels principis metodològics de la intervenció amb persones amb sordceguesa

● Processos cognitius en la persona amb sordceguesa congènita

● Nivells d'intervenció

● Interacció comunicativa

● Desenvolupament de la comunicació 

● Llenguatge

● Processos d'aprenentatge

● Valor comunicatiu del comportament de la persona sordcega

● Programes d'autonomia personal en persones amb sordceguesa congènita.

● Implicacions de la sordceguesa adquirida

● Autonomia personal

● Ajustament a la nova situació sensorial

● Aprenentatges adaptats

b) Organització de la intervenció amb persones amb sordceguesa

● Anàlisi de programes d'atenció. Elements. El pla individualitzat d'atenció en el marc general

del centre de treball

● Àrees d'intervenció

● Desenvolupament motor. Control postural. Locomoció. Desenvolupament motor gruixut.

Desenvolupament motor avançat. Desenvolupament visual motor.

● Capacitats  perceptives.  Desenvolupament  visual.  Desenvolupament  auditiu.

Desenvolupament tàctil. Desenvolupament gustatiu i olfactiu. Sistema cinestèsic.

● Cognició, comunicació i llenguatge: desenvolupament cognitiu

● Comunicació receptiva. Comunicació expressiva. Desenvolupament del llenguatge

● Educació. El treball per centres d'interès
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● Autonomia personal

● Ajustament a la discapacitat

● Habilitats laborals

● Desenvolupament social: relació amb iguals. Relació amb l'adult

● Tecnologies per a la comunicació i accés a la informació

● Disseny d'activitats a la intervenció amb persones sordcegues

● Elaboració i adaptació  de materials i recursos didàctics

● Identificació de recursos per a la intervenció amb persones sordcegues

● L'equip interdisciplinari

● Membres de l'equip

● Funcions i àrees de responsabilitat

● Estructura i esquema d'interrelació

● El paper del tècnic superior en Mediació Comunicativa en l'equip interdisciplinari

● Coordinació entre professionals

● Valoració de la importància de la coordinació entre professionals

c) Implementació de programes de mediació comunicativa en centres amb les persones

amb sordceguesa:

● Estratègies i tècniques d'intervenció en atenció primerenca

● L'observació i el desig d'actuar

● Desenvolupament social i emocional del nadó sordcec

● Desenvolupament i adaptació de materials en atenció primerenca

● Estratègies i tècniques d'intervenció en centres d'educació ordinària i especial.

● Tècniques per a l'adaptació de continguts i materials escolars o acadèmics

● Estratègies i tècniques d'intervenció a institucions en l'àmbit sociolaboral

● Estratègies i tècniques d'intervenció a institucions en l'àmbit residencial

● Valoració del treball en equip en cadascun dels àmbits d'intervenció

d) Implementació de programes de mediació comunicativa a l’entorn familiar i social:

● Família i sordceguesa

● La relació de la persona sordcega amb el seu entorn social

● El paper del tècnic superior en Mediació Comunicativa en els àmbits social i familiar

● Valoració del paper del mediador com a model educatiu

● Pautes per afavorir la competència comunicativa en l'àmbit familiar
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● Pautes de mediació comunicativa per a l'organització i gestió de l'habitatge

● Pautes de mediació comunicativa en la resolució de qüestions bàsiques

● Estratègies i tècniques de mediació comunicativa en l'àmbit d'oci i temps lliure

● Bones pràctiques en la unitat familiar i social

e) Realització del seguiment de la intervenció comunicativa

● Indicadors per a l’avaluació

● Compliment dels registres

● Selecció d'espais i temps

● Elaboració d'informes i memòries

● Transmissió de la informació a l'equip interdisciplinari

● Canals de comunicació en el seguiment del procés de mediació

● Valoració de la importància de la objectivitat a l’avaluació

Criteris d'avaluació

1.  Resultats d’aprenentatge.  

Caracteritza  la  intervenció  comunicativa  amb  persones  sordcegues,  relacionant-les  amb  els  seus

principis metodològics amb els processos cognitius i els nivells d'intervenció

− Criteris d’avaluació.

a) S'han descrit els fonaments metodològics que condueixen a la intervenció

b) S'ha analitzat el procés de desenvolupament cognitiu de les persones amb sordceguesa congènita

c) S'han determinat els diferents nivells d'intervenció amb persones amb sordceguesa congènita

e) S'han analitzat el valor comunicatiu dels comportaments problemàtics i les tècniques més adients

per a la intervenció

f) S'han detallat les principals repercussions de la sordceguesa en l'adquisició i el manteniment de

l'autonomia personal

g) S'ha descrit la particularitat de l'adquisició d'aprenentatges en persones amb sordceguesa adquirida

h) S'han descrit les implicacions psicosocials de la sordceguesa adquirida

2.  Resultats d’aprenentatge.  

Organitza la intervenció amb les persones sordcegues, relacionat-les amb les seves característiques

amb les àrees d'intervenció establertes al pla individualitzat d'atenció

− Criteris d’avaluació.

a) S'ha identificat el pla individualitzat d'atenció, identificant els seus elements
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b) S'han identificat les principals característiques de la persona sordcega, relacionant-les amb àrees

d'intervenció i els objectius.

c) S'han seleccionat les activitats prioritàries en funció dels objectius programats

d) S'han identificat els recursos del centre i de l'entorn per optimitzar la intervenció

e) S'ha identificat l'estructura organitzativa  i funcional de l'equip interdisciplinari, relacionant-la amb la

coordinació amb el mediador

f) S'ha argumentat la importància de la coherència entre la planificació de les activitats i els objectius

previstos a la intervenció

g) S'ha valorat la importància de vincular el pla individualitzat d'atenció amb el marc general  del

centre de treball

3. Resultats d’aprenentatge.  

Implementa programes de mediació comunicativa,  adaptant-les als  àmbits  d'intervenció a centres

amb les persones sordcegues

− Criteris d’avaluació.

a)  S'han  aplicat  estratègies  i  tècniques  d'intervenció  adaptades  al  pla  de  desenvolupament  dels

programes d'atenció primerenca

b)  S'han  aplicat  estratègies  i  tècniques  d'intervenció  adaptades  al  pla  de  desenvolupament  dels

programes d'educació ordinària i especial

c) S'han aplicat estratègies i tècniques d'intervenció adaptats a l'àmbit sociolaboral

d) S'han aplicat estratègies i tècniques d'intervenció en l'àmbit residencial

e) S'han valorat els principals criteris per a l'elaboració i adaptació de materials en cadascun dels

àmbits

f) S'ha determinat el valor del treball en equip en els diferents àmbits d'intervenció

g) S'ha valorat la importància de respectar a la intervenció el paper dels diferents professionals de

l'equip, dins de l'especificitat de cada àmbit.

4.  Resultats d’aprenentatge.  

Implementa  programes  de  mediació  comunicativa,  adaptant-los  a  les  característiques  de  l'entorn

familiar i social de les persones sordcegues.

− Criteris d’avaluació.

a) S'han identificat els aspectes que defineixen la relació entre la persona sordcega i les persones del

seu entorn

b)  S'ha  descrit  el  paper  del  tècnic  superior  en  Mediació  Comunicativa  en  desenvolupament  de

programes en els àmbits social i familiar

c) S'han determinat estratègies per facilitar la competència comunicativa en l'àmbit familiar
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d) S'han utilitzat recursos i estratègies de mediació per pal·liar situacions d'aïllament a l'entorn social i

familiar

e) S'han identificat  recursos de l'entorn  que permeten la participació  de la persona sordcega en

activitats que fomenten la seva socialització

f)  S'han  aplicat  pautes  de  mediació  comunicativa  a  la  resolució  de  qüestions bàsiques  i  per  a

l'organització i gestió de l'habitatge

g) S'han aplicat estratègies i tècniques d'intervenció en l'àmbit d'oci i lleure

h) S'ha argumentat la necessitat de garantir els principis de neutralitat, objectivitat i respecte a la

intimitat de la unitat familiar.

5.  Resultats d’aprenentatge.  

Realitza  el  seguiment  de  la  intervenció  comunicativa,  complimentant  els  documents  de  registre

establerts.

− Criteris d’avaluació.

 a) S'han establert indicadors per a la avaluació

b) S'han complimentat registres per el seguiment de la intervenció

c) S'han seleccionat espais i temps per a dur a terme les tasques de la avaluació del programa de

mediació comunicativa

d) S'han realitzat informes i memòries

e) S'ha argumentat la importància de transmetre la informació a l'equip interdisciplinar

f) S'han determinat les vies de transmissió de la informació als membres de l'equip interdisciplinar.

g) S'ha valorat la importància de mantenir els canals de comunicació entre tots els agents implicats en

el procés de mediació

Tipus de prova

La prova estarà estructurada en:

● Dues parts:

o Part 1: Un apartat de preguntes curtes i de desenvolupament (5 punts)

o Part 2: Un supòsit pràctic (5 punts)

S’ha d’aprovar cada un dels apartats per poder treure la mitjana de l’examen. Si no s’obté la

puntuació mínima de 2,5 en alguns dels aparts, l’examen queda suspès.

Criteris de qualificació de les proves lliures
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La qualificació final del mòdul serà la mitjana de les dues parts d’aquesta prova. Cada part es puntua

sobre 5 punts. Per poder fer la mitjana de les dues parts, s’ha d’obtenir un mínim de 2,5 punts a

cadascuna.  

Bibliografia

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

● Peggy Freeman. El bebé sordociego. ONCE 1999 Madrid

● Pilar  Gómez  Viñas.  La  sordoceguera.  Intervención  psicopedagógica. Unidad  Técnica  de

Sordoceguera de la ONCE.

● Linda Kates, Jerome D. Schein y Enid G. Wolf.  Evaluación de Niños Sordociegos: Estudio

relativo a la Utilización del Instrumento de Valoración de Conducta de Niños Autistas y otros

Niños Atípicos. 

● Http://www.sordoceguera.org/  

● http://www.perkinsla.org/recursosbiblio/guia_apoyo_sordocegueraSocieven.pdf  

● http://www.sordoceguera.org/vc3/biblioteca_virtual/archivos/123_tesis_sordoceguera.pdf  
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