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Objectius

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

sordceguesa 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.

i) Seleccionar tècniques de guia-vident i sistemes de suport a la comunicació, adaptant la forma de

comunicació a la situació per realitzar l’acompanyament a les persones amb sordceguesa.

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

per a la seva organització i implementació.

l) Analitzar recursos i ajudes tècniques, aplicant el seu funcionament i adequació a les característiques

i necessitats de la persona i el context per realitzar intervencions de mediació comunicativa.

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

- Caracterització del paper del mediador en la comunicació:

- Definició de mediador comunicatiu per a persones sordcegues.

- Anàlisi del procés de mediació.

- Objectius de la mediació comunicativa.

- Tipus de mediació comunicativa:
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- Mediació general.

- Mediació educativa.

- Mediació social.

- Competències professionals del tècnic superior en Mediació Comunicativa.

- Diferències entre les diferents figures professionals que intervenen amb les persones

amb sordceguesa.

- Valoració de la mediació comunicativa en la intervenció amb persones sordcegues.

- Caracterització del col·lectiu de persones amb sordceguesa:

- Sordceguesa.

- Etiologies més freqüents de la sordceguesa.

- Identificació  de  les  principals  patologies  visuals  i  auditives  causants  de  la

sordceguesa.

- Sordceguesa congènita: causes. Característiques generals.

- Sordceguesa adquirida.

- Anàlisi dels nivells de funcionament de les persones sordcegues: nivell baix, mitjà o

alt de funcionament.

- Aspectes diferencials de la intervenció entre  sordceguesa congènita i adquirida.

- Implementació de situacions comunicatives:

- Heterogeneïtat dels sistemes de comunicació:

- Sistemes alfabètics.

- Sistemes no alfabètics o signats.

- Sistemes basats en la llengua oral.

- Sistemes basats en codis d'escriptura.

- Altres recursos de suport a la comunicació amb persones sordcegues.

- El codi de lecto-escriptura Braïlle.

- Criteris d'elecció del sistema o recurs a la comunicació:

- Característiques sensorials.

- Anàlisi de l'entorn comunicatiu de la persona sordcega.

- Respecte  a  les  prioritats  en  l'elecció  del  sistema  per  part  de  la  persona

usuària.

- Comunicació amb persones sordcegues:

- Presa de contacte.

- Pautes d'inici a la comunicació.

-  Pautes de comunicació.

- Adaptacions  a  les  característiques  específiques  de  cada  situació  de
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comunicació.

- Preparació de la situació de comunicació.

- Valoració del context en els intercanvis comunicatius

- Realització de desplaçaments amb persones amb sordceguesa:

- Tècniques de guia-vident en els desplaçaments.

- Tècniques en el desplaçament de manera independent:

- Adaptacions de la tècnica de guia-vident durant la comunicació en els desplaçaments:

pautes comunicatives.

- Seguretat  en  els  desplaçaments.  Diferenciació  de  situacions  de  risc  i  posada  en

contacte a través del tacte.

- Utilització d’ajudes tiflotècniques i tecnologies específiques de comunicació i accés

a la informació:

- Ús del magnificadors de pantalla:

- Ús dels lectors de pantalla:

- Característiques generals.

- Accés per síntesi de veu.

- Accés per línia Braille.

-  Ús d'aplicacions informàtiques.

- Accés a la informació impresa.

- Dispositius autònoms tiflotècnics per al tractament de la informació:

- Anotadors  electrònics  de  veu  i/o  Braille:  característiques  i  funcionalitat.

Models.

- Dispositius per a la reproducció de llibres en format sonor (Daisy).

- Impressores.

- Dispositius i programari tiflotècnic per a l'accés a la telefonia mòbil:

- Lectors de pantalla.

- Accés per Braille.

- Utilització de comunicadors.

- Valoració de la importància de les ajudes tiflotècniques i les tecnologies per a la vida

quotidiana de les persones sordcegues.
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Resultats d’aprenentatge. Criteris d'avaluació

RA 1. Caracteritza el paper del mediador en comunicació, identificant les seves funcions i

competències professionals i el seu àmbit d'actuació.

a) S'han determinat els diferents conceptes de mediador per a la intervenció amb persones amb

sordceguesa.

b) S'ha identificat el tipus de mediació comunicativa, relacionant-ho amb les necessitats de la persona

sordcega.

c) S'han analitzat les funcions i objectius de la mediació comunicativa amb aquesta població 

d)  S'han  identificat  els  diferents  aspectes  rellevants  del  procés  de  mediació,  ajustant-ho  a  les

característiques dels persones usuàries.

e) S'han valorat les diferències conceptuals i d'intervenció entre el mediador comunicatiu, l'intèrpret

de llengua de signes i el guia-intèrpret de persones amb sordceguesa.

f) S'ha argumentat la importància del paper del mediador en la intervenció amb aquest col·lectiu.

RA 2. Caracteritza el  col·lectiu de persones amb sordceguesa,  relacionant-les amb les

diferents situacions sensorials i el grup de població.

a) S'han identificat les diferents concepcions de sordceguesa.

b) S'han descrit les principals causes de sordceguesa.

c) S'han identificat les conseqüències de les diferents situacions sensorials, visuals i auditives.

d) S'han classificat els grups de població segons el moment i ordre d'aparició de la sordceguesa.

e)  S'han  classificat  els  grups  de  població  atenent  als  nivells  de  funcionament  de  les  persones

sordcegues.

f)  S'han  relacionat  les  característiques  de  la  intervenció  amb  el  moment  d'adquisició  de  la

sordceguesa.

g)  S'ha  valorat  la  importància  de  la  identificació  de  les  principals  variables  que incideixen  en la

sordceguesa.

RA 3. Implementa situacions comunicatives, seleccionant el sistema o recurs de suport a

la comunicació.

a) S'han descrit els sistemes de comunicació i els recursos de suport a la comunicació utilitzats per la

persona sordcega.

 b) S'han descrit les pautes específiques que caracteritzen a cadascun dels sistemes.
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c) S'ha seleccionat el sistema idoni per a la persona sordcega, atenent a les seves característiques

sensorials i altres particularitats.

d) S'ha valorat la necessitat de consultar a la persona sordcega de cara a l'elecció del sistema en el

qual es va a realitzar l'intercanvi comunicatiu.

e) S'ha determinat la seqüència d'accions per a l'establiment de situacions comunicatives. 

f)  S'ha  analitzat  l'entorn  en  el  qual  es  va  a  realitzar  l'intercanvi  comunicatiu,  afavorint  la

contextualització.

RA 4.  Realitza  desplaçaments  amb  persones  sordcegues,  aplicant  tècniques  de  guia-

vident i pautes de comunicació que garanteixin la seguretat de la persona usuària.

a) S'han descrit les tècniques de guia-vident utilitzades amb les persones sordcegues per dur a terme

desplaçaments segurs per espais interiors i exteriors de diversa complexitat.

b) S'han analitzat les diferents adaptacions de la tècnica guia-vident que es va a realitzar durant els

moments d'intercanvi comunicatiu en els desplaçaments.

c) S'han descrit les pautes de comunicació amb persones amb sordceguesa per a l'emissió i recepció

de missatges durant els desplaçaments.

d) S'han identificat les adaptacions que es van a realitzar en els sistemes i recursos de suport a la

comunicació per ser usats en els desplaçaments.

e) S'han analitzat  les  diverses situacions de perill  durant els  desplaçaments,  aplicant  les  mesures

adequades de seguretat.

f) S'ha argumentat la necessitat  de prioritzar  la seguretat per sobre de la comunicació durant els

desplaçaments amb persones amb sordceguesa.

RA 5. Utilitza ajudes tiflotècniques i tecnològiques específiques de comunicació i d’accés a

la informació, relacionant les seves característiques amb les de la persona usuària. 

a) S’han manejat els dispositius tiflotècnics i el software que permeten l’accés a l’ordinador i Internet

mitjançant la visió.

b) S’han manejat els dispositius tiflotècnics i el software que permeten l’accés a l’ordinador i Internet

mitjançant l’audició.

c) S’han manejat els dispositius tiflotècnics i el software que permeten l’accés a l’ordinador i Internet

mitjançant el tacte.

d)  S’han  valorat  l’accessibilitat,  utilitat  i  aplicabilitat  de  les  diferents  aplicacions  informàtiques  i

recursos per a la comunicació per part de les persones sordcegues. 

e) S’han manejat els dispositius tiflotècnics específics que permeten l’accés per part de les persones

sordcegues a la informació impresa.

f) S’han utilitzat els dispositius tiflotècnics específics que permeten a les persones sordcegues l’accés i

el tractament de la informació en suport digital.
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g) S’han utilitzat els dispositius tiflotècnics que permeten l’accés per part de les persones sordcegues a

la telefonia mòbil, relacionant-les amb l’accés auditiu, visual i tàctil.

h) S’han manejat dispositius tiflotècnics i recursos d’ajuda per accedir a la comunicació presencial.

Tipus de prova

La prova estarà estructurada en dues parts:

o Una part de teòrica (tipus test, definicions i supòsit pràctic).

o Una part pràctica (simulacions de situacions reals aplicant els continguts del mòdul). 

La realització de la prova implica l'acceptació i autorització de permís tàctil per al desenvolupament de

les diverses simulacions. Aquestes activitats es realitzaran amb mascareta FFP2, s'utilitzarà gel a l'inici

i la finalització de les activitats i no seran de més de 10 minuts.

Criteris de qualificació de les proves lliures

La qualificació final  de la prova serà la mitjana entre les dues parts de la mateixa. Cada apartat

puntua sobre 5 punts, i s’haurà d’obtenir un mínim de 2,5 punts a cadascuna d’elles. Això implica, per

tant, que no haver superat aquest apartat suposa no continuar amb la realització de la prova.

En cas de suspendre algun altre 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.
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