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 ELEMENTS DEL CURRÍCULUM ASSOCIATS AL MÒDUL 
 

COMPETÈNCIES PPS RESULTATS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ CONTINGUTS 

a) Elaborar programes d'integració 
social de persones amb dificultats de 
comunicació, llenguatge i parla, 
aplicant la normativa legal vigent i 
incorporant la perspectiva de gènere. 

b) Establir les pautes d'actuació en els 
programes d'intervenció, aplicant 

tècniques i instruments de recollida 

d'informació. 
c) Assessorar i sensibilitzar individus, 
col·lectius i institucions sobre les 
persones sordes, sordcegues i amb 
discapacitat auditiva i de comunicació, 
emprant tècniques i mitjans de 
comunicació social. 
g) Promoure l'autonomia de les 

persones sordes, sordcegues i amb 
discapacitat auditiva i de comunicació, 

en la realització de gestions bàsiques, 
facilitant la comunicació amb el seu 

entorn. 

RA1. Caracteritza la intervenció 
comunicativa amb persones 
sordcegues, relacionant els seus 
principis metodològics amb els 
processos cognitius i els nivells 
d'intervenció. 

a) S'han descrit els fonaments 
metodològics que condueixen 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. 
d) S'ha descrit el procés d'aprenentatge 
de conductes en persones amb 

sordceguesa congènita. 
e) S'han analitzat el valor comunicatiu 
dels comportaments problemàtics i les 
tècniques més adequades 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. 

a) Caracterització 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 amb 
sordceguesa. 

– Implicacions de la sordceguesa 
adquirida: 
– Autonomia personal 

– Ajust a la nova situació 

sensorial 
– Aprenentatges adaptats 



MD020202b-1 

 

 

 

PROGRAMACIÓ DEL MÒDUL  

INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER A 
PERSONES AMB SORDCEGUESA 

CFGS MEDIACIÓ COMUNICATIVA 

Curs: 
2021-2022 

 

 

 
  h) S'han descrit les implicacions 

psicosocials de la sordceguesa 
adquirida. 

 

a) Elaborar programes d'integració 
social de persones amb dificultats de 
comunicació, llenguatge i parla, 
aplicant la normativa legal vigent i 
incorporant la perspectiva de gènere 
b) Establir les pautes d'actuació en els 

programes d'intervenció, aplicant 
tècniques i instruments de recollida 

d'informació. 
c) Assessorar i sensibilitzar individus, 
col·lectius i institucions sobre les 
persones sordes, sordcegues i amb 
discapacitat auditiva i de comunicació, 
emprant tècniques i mitjans de 
comunicació social. 
j) Organitzar i implementar programes 

d'intervenció comunicativa, educatius, 

formatius i d'integració social per a 
persones amb dificultats de 

comunicació, llenguatge i parla. 

RA2. Organitza la intervenció amb les 
persones sordceguesa, relacionant les 
seves característiques amb les àrees 
d'intervenció establertes en el pla 
individualitzat d'atenció. 

a) S'ha analitzat el pla individualitzat 
d'atenció, identificant els seus 
elements. 
b) S'han identificat les principals 

característiques de la persona 

sordcega, relacionant-les amb les 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 en la 

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

b) Organització de la intervenció amb 
persones amb sordceguesa: 

– Anàlisi de programes d'atenció. 

Elements. El pla individual 
d'atenció en el marc general del 

centre de treball. 
– Àrees d'intervenció: 

– Desenvolupament motor 
– Capacitats perceptives 

– Cognició, comunicació i 

llenguatge 
– Educació 
– Autonomia personal 
– Ajust a la discapacitat 
– Habilitats laborals 
– Desenvolupament social 

– Tecnologies per a la 
comunicació i accés a la 

informació. 
– Disseny d'activitats en la 

intervenció amb persones amb 
sordceguesa 

– Elaboració i adaptació de 

materials i recursos didàctics 
– Identificació de recursos per a la 

intervenció amb persones amb 
sordceguesa 

– L'equip interdisciplinari 
– El paper del Tècnic en MC en 

l'equip interdisciplinari 
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   – Coordinació entre professionals 

– Valoració de la importància de la 
coordinació entre professionals 

c) Assessorar i sensibilitzar individus, 
col·lectius i institucions sobre les 
persones sordes, sordcegues i amb 
discapacitat auditiva i de comunicació, 
emprant tècniques i mitjans de 
comunicació social. 

 

c) Promoure la comunicació de les 

persones amb dificultats de 
comunicació, llenguatge i parla, 

seleccionant sistemes alternatius i 
augmentatius i mitjans de suport de 

comunicació oral. 
f) Adaptar la comunicació a la persona 
usuària, considerant les variacions en 
la seva situació personal i en l'entorn 
comunicatiu. 
g) Promoure l'autonomia de les 

persones sordes, sordcegues i amb 
discapacitat auditiva i de comunicació, 

en la realització de gestions bàsiques, 
facilitant la comunicació amb el seu 

entorn. 
j) Organitzar i implementar programes 
d'intervenció comunicativa, educatius, 
formatius i d'integració social per a 
persones amb dificultats de 
comunicació, llenguatge i parla. 
k) Realitzar intervencions dirigides a 
prevenir i pal·liar situacions d'aïllament 

RA3. Implementa programes de 
mediació comunicativa, adaptant-los 
als àmbits d'intervenció en centres amb 
les persones sordcegues. 

a) S'han aplicat estratègies i tècniques 
d'intervenció adaptats al pla de 
desenvolupament dels programes de 
l'atenció primerenca. 
b) S'han aplicat estratègies i tècniques 

d'intervenció adaptats 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 en la intervenció el paper 
dels diferents professionals de l'equip, 
dins de l'especificitat de cada àmbit. 

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 amb 
sordceguesa 

– Desenvolupament i adaptació de 
materials en atenció primerenca 

– Estratègies i tècniques 
d'intervenció en centres de 

educació ordinària i especial 
– 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 a 

cada un dels àmbits d'intervenció 
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comunicatiu en les persones sordes, 
sordcegues i amb discapacitat auditiva 
i dificultats de comunicació. 
s) 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 estableix la normativa i els 

objectius de l'empresa. 
t) Supervisar i aplicar procediments de 
gestió de qualitat, d'accessibilitat 
universal i de «disseny per a tothom», 
en les activitats professionals incloses 
en els processos de producció o 
prestació de serveis. 

   

c) Assessorar i sensibilitzar individus, 
col·lectius i institucions sobre les 
persones sordes, sordcegues i amb 
discapacitat auditiva i de comunicació, 
emprant tècniques i mitjans de 
comunicació social. 

c) Promoure la comunicació de les 
persones amb dificultats de 

comunicació, llenguatge i parla, 
seleccionant sistemes alternatius i 

augmentatius i mitjans de suport de 
comunicació oral. 
f) Adaptar la comunicació a la persona 
usuària, considerant les variacions en 
la seva situació personal i en l'entorn 
comunicatiu. 
g) Promoure l'autonomia   de   les 

RA4. Implementa programes de 
mediació comunicativa, adaptant-los a 
les característiques de l'entorn familiar i 
social de les persones sordcegues. 

a) S'han identificat els aspectes que 
defineixen la relació entre la persona 
sordcegues i les persones del seu 
entorn. 
b) S'ha descrit el paper del tècnic 

superior en Mediació Comunicativa en 

el desenvolupament de programes en 
els àmbits social i familiar. 
c) S'han determinat estratègies per 
facilitar la competència comunicativa 
en l'àmbit familiar. 

d) S'han utilitzat recursos i estratègies 
de mediació per pal·liar situacions 

d'aïllament en l'entorn social i familiar. 
e) S'han identificat recursos de l'entorn 
que permetin la participació de la 
persona sordcega en activitats que 

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

● Família i sordceguesa 

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

● El paper del tècnic superior en 
MC als àmbits social i familiar 

● Valoració del paper del mediador 
com a model comunicatiu. 

● Pautes per afavorir la 
competència comunicativa a 
l'àmbit familiar. 

● Pautes de mediació comunicativa 
per a l'organització i gestió de la 
vivenda 
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persones sordes, sordcegues i amb 
discapacitat auditiva i de comunicació, 
en la realització de gestions bàsiques, 
facilitant la comunicació amb el seu 
entorn. 
j) Organitzar i implementar programes 
d'intervenció comunicativa, educatius, 

formatius i d'integració social per a 

persones amb dificultats de 
comunicació, llenguatge i parla. 
k) Realitzar intervencions dirigides a 
prevenir i pal·liar situacions d'aïllament 
comunicatiu en les persones sordes, 
sordcegues i amb discapacitat auditiva 
i dificultats de comunicació. 
s) 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 estableix la normativa i els 

objectius de l'empresa. 
t) Supervisar i aplicar procediments de 
gestió de qualitat, d'accessibilitat 
universal i de «disseny per a tothom», 
en les activitats professionals incloses 
en els processos de producció o 
prestació de serveis. 

 fomentin la seva socialització. 

f) S'han aplicat pautes de mediació 
comunicativa en la resolució de 

gestions 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 temps 
lliure. 
h) S'ha argumentat la necessitat de 
garantir els principis de neutralitat, 

objectivitat i respecte a la intimitat de 

la unitat familiar. 

● Pautes de mediació comunicativa 
en la resolució de gestions 
bàsiques 

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

● Bones pràctiques a la unitat 
familiar i social. 

b) Establir les pautes d'actuació en els 
programes d'intervenció, aplicant 
tècniques i instruments de recollida 
d'informació. 

 
m) Avaluar programes de comunicació 

RA5. Realitza el seguiment de la 
intervenció comunicativa, emplenant 
els documents de 
registre establerts. 

a) S'han establert indicadors per a 
l'avaluació. 

b) S'han emplenat registres per al 
seguiment de la intervenció. 
c) S'han seleccionat espais i temps per 
dur a terme les labors d'avaluació del 

e) Realització del seguiment de la 
intervenció comunicativa: 

● Indicadors per a l'avaluació 
● Cumplimentació dels registres 
● Selecció d'espais i temps 
● Elaboració d'informes i memòries 
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i integració social aplicats a les 
persones amb dificultats de 
comunicació, llenguatge i parla, 
valorant la seva pertinença i adequació 
a la persona usuària. 
s) 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 estableix la normativa i els 
objectius de l'empresa. 
t) Supervisar i aplicar procediments de 
gestió de qualitat, d'accessibilitat 
universal i de «disseny per a tothom», 
en les activitats professionals incloses 
en els processos de producció o 
prestació de serveis. 

 programa de mediació comunicativa. 
d) S'han realitzat informes i memòries. 

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

interdisciplinari. 
f) S'han determinat les vies de 
transmissió d'informació als membres 
de l'equip interdisciplinari. 
g) S'ha valorat la importància de 

mantenir els canals de comunicació 
entre tots els agents implicats en el 

procés de mediació. 

● 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 
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 METODOLOGIA 
 

Les persones amb sordceguesa són un col·lectiu molt heterogeni amb el qual els i les Tècnics/ques en Mediació Comunicativa poden desenvolupar la seva tasca 

professional. Per aquesta raó, entenem aquest mòdul necessari per a desenvolupar una professió d’ajuda i per a interactuar adequadament en les seves relacions 

professionals amb aquest col·lectiu. Es plantejaran sessions participatives amb tot l’alumnat, treballant d’aquesta manera continguts teòrics i pràctics associats a les 

competències professionals, personals i socials associades al mòdul. 

 

Per tot això, la metodologia que farem servir serà una metodologia activa i participativa, on el procés d’ensenyament-aprenentatge estigui dissenyat perquè l’alumnat 

pugui realitzar l’aprenentatge d’una forma significativa, sent aquest alumnat el protagonista del procés. 

Els continguts teòrics es treballen a l’aula mitjançant diverses modalitats com; exposicions per part de la docent i de l’alumnat, professionals del món de la 

sordceguesa (sempre i quan sigui possible per la situació actual amb la COVID19), activitats de treball cooperatiu, aprenentatge basat en projectes, metodologia del 

joc, reflexions a partir d’articles i llibres, visualització de vídeos, entre d’altres. Mentre que els continguts pràctics del mòdul seran on l’alumnat agafi un rol 

protagonista requerint així la seva implicació i participació en dinàmiques, rol-playing, intervencions amb persones amb sordceguesa, creació i adaptació de materials, 

i la creació d'un quadern d'aprenentatge que serveixi com a instrument reflexiu i li permet prendre consciència del propi procés d’aprenentatge. 

Durant el transcurs d’aquesta programació, s'intentaran dur a terme activitats/projectes intermòduls per tal d'enriquir el procés d'ensenyament aprenentatge, així com 

per assolir de manera conjunta les competències professionals, personals i socials del cicle. 

 

Per a la realització de les diverses activitats, es disposarà de les infraestructures i materials necessàries per dur a terme de manera adequada les diferents activitats 

proposades durant el curs. L’aula principal on es desenvolupa aquest mòdul compleix els requisits per a poder realitzar-ho amb èxit, però per tal de crear un centre 

on es pugui desmarcar de l’aprenentatge de les aules, s’aprofitarà qualsevol espai del centre per a l’aprenentatge; com terrasses, espais comuns, sala d’actes, etc. 

Totes les activitats que es puguin desenvolupar durant el curs tindran en compte el moment actual en el que ens trobam amb la Covid-19. 

 
Els principis metodològics que es plantegen serveixen de guia en tot el procés d’ensenyament-aprenentatge, centrats en l’adaptació al nivell i expectatives de 
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l’alumnat i en la creació d’un ambient positiu que afavoreixi l’aprenentatge útil per a exercir la professió. 

 

Les unitats de treball s’han planificat afavorint l’aprenentatge progressiu, i totes segueixen una estructura comú. Inicialment es plantegen activitats per introduir el 

tema i que siguin motivacionals, partint dels coneixements previs de l’alumnat i fomentant el debat i la reflexió crítica i constructiva. Les activitats de 

desenvolupament del tema, exigeixen de la implicació de l’alumnat i de la presa de consciència del seu propi procés d’aprenentatge. Pretenem que l’elaboració i 

tractament de continguts es faci de manera conjunta amb l’alumnat, establint un espai de diàleg i intercanvi de coneixements, de manera que l’exposició de 

continguts per part de la professora no pren excessiu protagonisme. En finalitzar la unitat de treball es plantegen activitats de cloenda, deixant temps per resoldre 

dubtes i remarcar els aspectes rellevants de la unitat. 

Durant el curs (sempre que sigui possible per la COVID-19) es procurarà contactar amb institucions, serveis i/o entitats, relacionades amb el cicle per tal de conèixer 

els recursos existents i facilitar la possibilitat de interactuar amb els usuaris d'aquest col·lectiu. Així mateix, es participarà d’aquelles visites o activitats 

complementàries que proposi la comissió d’activitats complementàries del centre, utilitzant-les com a activitats pedagògiques. 

 

 
L’ús de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació implica una nova forma de treballar continguts, ja que nous recursos s’han posat al servei del 

personal docent i alumnat. Constantment sorgeixen nous recursos a l’abast dels estudiants i del professorat, que implica la necessitat de formació continua per posar 

en pràctica aquests recursos. 

 

● Es farà ús de la plataforma Moodle/Classroom, com a espai de treball individual i grupal, d’intercanvi d’opinions, entre d’altres. Espai on l’alumnat hi trobarà 

articles i lectures i diversa informació sobre les diferents unitats, així com bibliografia i webgrafia relacionada amb el mòdul. Tanmateix, l’alumnat hi podrà 

penjar les diferents activitats que se li encomanin a cada UT: resums, comentaris, treballs de recerca… 

 

● L’ús d’internet dins l’aula i fora d’aquesta serà d’ús freqüent, l’alumnat disposa de wifi per tal que no només tinguin accés des dels ordinadors a disposició del 
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centre, sinó també des dels seus telèfons mòbils. Aquesta eina s’utilitzarà tant per a recerca d’informació com per a la realització de diferents tasques. 

 
● L’ús d’aplicacions com Kahoot, Prezi, Padlet, Canva, Genially, etc. com a recursos que motiven a l’alumnat cap a l’aprenentatge. Aquestes aplicacions són 

utilitzades normalment per acabar unitats i repassar sobre el que s’ha treballat durant la unitat. 

 

L’equip docent del CIFP realitza el seguiment i avaluació a través de l’aplicació Additio, que permet intercanviar rúbriques entre l’equip educatiu usuari de l’aplicació. 

Quant als materials de referència del mòdul: 

 

 no s’utilitzarà llibre de text 

 la professora anirà facilitant material i bibliografia específica, així com 

 material audiovisual 

 materials de creació pròpia (individuals i grupals) per l’ alumnat amb les recerques i síntesis dels continguts treballats. 

 

 AVALUACIÓ 

 
Criteris de qualificació 

 
La qualificació dels mòduls ha de ser numèrica, entre 1 i 10, sense decimals. 

Es consideren positives les puntuacions iguals o superiors a cinc punts. 

Totes les proves/produccions es consideren obligatòries. Es podran demanar en la finalització de cada trimestre activitats globals avaluables on es puguin avaluar les 

diferents competències professionals, personals i socials associades al mòdul. 

 
LES QUALIFICACIONS TRIMESTRALS I FINALS ES CONFORMARAN A PARTIR DE: 
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A) PROVES OBJECTIVES: 30% 

L’alumnat ha de realitzar les proves objectives que es plantegin al llarg del curs. 

En relació a aquestes proves objectives: 

● Han d’incorporar ítems d’avaluació corresponents a les competències professionals, personals i socials del mòdul. 

● Les proves objectives es consideren obligatòries.  
 
 

B) PRODUCCIONS: 40% 

L’alumnat ha de realitzar les activitats d’aula i els treballs/projectes que se li encomanin. L'alumnat està obligat a lliurar totes les produccions programades i 

requerides pel professorat dins dels terminis establerts. Seran avaluats: 

● L’elaboració de les activitats i treballs obligatoris, individuals i en grup, que al llarg del curs seran requerits pel professorat, tant per fer a 

classe com a casa. 

● Els treballs s’hauran d’ajustar a l’estructuració i a les pautes d’elaboració fixades pel professorat i pel departament de Serveis Socioculturals i 

a la Comunitat. 

● Si un alumne/a no pot realitzar una producció durant l’avaluació i presenta el justificant corresponent, tindrà dret a realitzar-la durant la 

mateixa avaluació. En el cas que l’absència no es justifiqui correctament, l’alumne perd el dret a realitzar la producció dins la mateixa 

avaluació. 

● Es tindran en compte les competències transversals relacionades amb les tasques individuals i en grup plantejades: 

◦ Capacitat de resolució de problemes. 

◦ Capacitat d’organització del treball. 

◦ Responsabilitat a la feina. 

◦ Capacitat per treballar en equip. 

◦ Autonomia. 
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◦ Relació interpersonal. 

◦ Capacitat d’iniciativa. 

● El lliurament dels treballs fora dels terminis indicats quedaran penalitzats amb la resta del 20% de la nota. 

● És obligatòria l’entrega de totes les tasques encomanades pel professorat per a la superació d’aquesta part del mòdul. 

● En el cas que la no presentació dels treballs al llarg de l’avaluació sigui per un motiu justificat, el professorat marcarà un nou termini de 

lliurament dins la mateixa avaluació, sempre i quan sigui possible. 

● Dins aquest apartat, es demana a l'alumnat la seva implicació i participació a l'aula/xerrades, de manera professional i lligades a les 

competències professionals del cicle. Durant el curs, es podran dur a terme altres realitzacions de projectes de mediació comunicativa. 

C) CARPETA DE L’ESTUDIANT: 30 % 

 Es demanarà a l'alumnat la realització d'una carpeta de l’estudiant, que serveixi com a instrument d’organització de l’aprenentatge i reflexió 

d’aquest i alhora li permet prendre consciència del         propi procés d’aprenentatge. 

 

L'avaluació es realitzarà en base als objectius d'aprenentatge/competències professionals, personals i socials i als criteris d'avaluació proposats a cada unitat de 

treball. S’adaptarà a les diferents actuacions, situacions i continguts que exigeix el propi desenvolupament dels Resultats d 'Aprenentatge del Mòdul. Es considera una 

competència professional bàsica l’ús adient de l’expressió, l’ortografia i la gramàtica en les tasques escrites i orals/signades. 

 
S'avaluarà el grau d'adquisició de les competències per trimestres (avaluacions) tenint sempre present l'avaluació contínua. 

Qualificacions: 

— La nota mínima ponderada de les parts (A - B - C) ha de ser d’un cinc (5). Cadascuna de les parts contempla un percentatge A-30%, B-40% i C-30%. 

L’alumnat haurà de sumar en total mínim d’un 5 per superar el mòdul. 

 
RECUPERACIONS TRIMESTRALS 

Als CFGS no es realitzaran recuperacions per trimestre. A final de curs, després de l’examen de l’avaluació ordinària del trimestre, podran presentar-se a una prova 

objectiva de recuperació sobre les CPPS no assolides del mòdul. 
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RECUPERACIONS DE LA CONVOCATÒRIA PRESENCIAL (A FINAL DE CURS). 

Si un alumne/a no aconsegueix una puntuació igual o superior a cinc (5), per poder aprovar s’haurà de presentar a la recuperació a final de curs. En la recuperació 

es tindrà en compte la situació particular de cada alumne/a. El professorat implicat podrà realitzar un pla individualitzat de recuperació. 

 
Abans de realitzar les recuperacions, s’hauran d’haver presentat totes les produccions realitzades durant les avaluacions. La presentació d'aquestes és condició per 

poder presentar-se a la recuperació. 

 
NORMATIVA CONVOCATÒRIA NO PRESENCIAL 

A primer curs, només tindran dret a la convocatòria no presencial de setembre l'alumnat que promocioni a segon. Per tenir-hi dret, l'alumnat no ha de tenir pendent 

d'aprovar una càrrega lectiva superior a les 330 hores (això vol dir, que els mòduls suspesos o pendents de cursar, no poden superar en el seu conjunt les 330 

hores). 

L'alumnat que compleix tots els requisits per poder presentar-se al setembre i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins termini, perd la convocatòria. (Termini 15 de 

juliol, Ordre de la Conselleria d’Educació de 18 de febrer de 2014) 

L'alumnat de segon curs que compleix tots els requisits per poder-se presentar a la convocatòria no presencial de juny i no ho fa, sense haver-hi renunciat dins 

termini, perd la convocatòria. (Termini abril) 

Cada professor/a podrà establir una pla de recuperació individual (treballs, proves teòrico-pràctiques…) per a la convocatòria no presencial. 

 

SISTEMES DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS DE CURSOS ANTERIORS (Convocatòria no presencial) 

Per a recuperar el mòdul pendent de cursos anteriors es farà, al mes de febrer, una prova teòrica-pràctica de tots els continguts del mòdul. L’alumnat amb mòduls 

pendents s’acollirà a un pla de recuperació que pot incloure tutories, tasques, treballs…. 

 
ADAPTACIONS CURRICULARS 

L’atenció a la diversitat de l’alumnat es donarà seguint el que s’especifica a l’article 20 de l’Ordre d’organització i funcionament dels cicles en modalitat presencial del 
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13 de juliol de 2009 (BOIB 108, del 25/07/2009). Les adaptacions proposades seran d’accés al currículum i adaptacions no significatives. 

S’inclouran a la Memòria de final de curs del Departament. 

 
Instruments d’avaluació 

Els instruments d’avaluació que s’utilitzaran duran el procés d’ensenyament-aprenentatge seran variats i dissenyats en funció del grup- classe. 

– Proves individuals escrites i/o orals/signades o fent ús de SAACs. 

– Rúbriques d’avaluació de coneixements i d'implicació i participació a l'aula mitjançant observació directa 

– Monografies i treballs individuals o en petit grup. 

– Quaderns d’aprenentatge 

– Projectes individuals i/o grupals 

– Exposicions orals, xerrades... 

– Resolució d'exercicis i problemes, interpretació de dades, casos pràctics 

– Diàlegs, entrevistes, debats.... 

– Elaboració de materials 

– Sortides i visites tècniques. 

– Altres... 
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 DISTRIBUCIÓ TEMPORAL 
 

BLOCS DE 

CONTINGUTS 

(segons currículum) 

 
          UNITATS DE TREBALL SEQÜENCIADES 

 
CRONOGRAMA 

 

 
HORES 

B-a B-b B-c B-d B-c 
 

SET 
 

OCT 
 

NOV DES 
 

GEN FEB 
 

MAR 
   

     UT1: Principis metodològics           5 

     UT2: Processos en sordceguesa congènita           12 

     UT3: Processos sordceguesa adquirida           7 

     UT4: Organització de la intervenció amb PaSC           14 

     UT5: Atenció primerenca i sordceguesa           11 

     UT6: Centres residencials i sociolaborals           9 

     UT7: Família i sordceguesa           11 

     UT8: Autonomia de les PaSC           9 

     UT9: Oci i temps lliure           11 

     UT10: Projecte sordceguesa           63 

 HORES TOTALS: 125  125 
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