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INFORMACIÓ PROVES LLIURES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

 

CICLE FORMATIU: CFGS MEDIACIÓ COMUNICATIVA 

CURS: 2021-2022 

MÒDUL: Metodologia de la integració social de les persones amb dificultat de comunicació, 

llenguatge i parla.  

Docent: Jesús Silvestre Alcaraz 

 

Objectius 

La formació d'aquest mòdul permet assolir els següents objectius generals del títol: 

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

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

incorporant la perspectiva de gènere. 

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

per a la seva organització i implementació. 

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

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 a 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 a 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 context de la mediació en comunicació: 

● Identificació dels sectors d'intervenció en l'àmbit de la integració social. 

● Anàlisi dels processos bàsics del desenvolupament evolutiu de l'ésser humà. 

● Socialització i cicle vital. 

● Influència dels processos de transició al llarg de la vida en la integració o 

exclusió social de les persones. 

● Psicologia i sociologia aplicades als processos d'integració social. 

● Conceptes i teories sobre els processos d'integració i marginació social. 

● Configuració cultural de la marginació i la discapacitat. 
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Interpretació del marc de la intervenció social: 

● La intervenció social. 

● Anàlisi dels models d'intervenció social a Espanya i als països del nostre 

entorn. 

● Marc administratiu, legislatiu i competencial de la intervenció social. 

● El perfil professional del tècnic superior en Mediació Comunicativa. 

● Prestacions i ajudes de les administracions als diferents col·lectius. 

 

Determinació de mètodes, tècniques i instruments d'obtenció d'informació: 

● Mètodes i tècniques de la recerca social. 

● Anàlisi de les principals fonts i sistemes de registre de la informació: L'observació, 

l'entrevista, el qüestionari, l'enquesta i la recopilació documental. 

● Elaboració i aplicació d'instruments de recollida d'informació. 

● Possibilitats i limitacions de les diferents tècniques i instruments. 

● Les fonts d'informació. 

● Fiabilitat i validesa de la informació. 

● Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació en la gestió de la 

informació. 

● Valoració dels aspectes ètics de la recollida d'informació. 

 

Determinació dels elements que constitueixen un projecte d'intervenció social: 

● Programació d'intervencions socials. 

● Tècniques de programació característiques de la intervenció social. 

● El procés de planificació. Fases i elements. 

● Valoració de la planificació com a element indispensable de la intervenció. 

 

Incorporació de la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social: 

● Anàlisi de la realitat des de la perspectiva de gènere. 

● Llenguatge, pensament i gènere. 

● Perspectiva històrica de la igualtat d'oportunitats. 

● Teoria de la construcció de gènere. 

● Creences, actituds i comportaments i igualtat entre homes i dones. 

● Rols, estereotip i valors en la igualtat d'oportunitats de gènere. 

● Marc legal de la igualtat d'oportunitats. 

● Anàlisi de diferents recursos i organismes que promouen la igualtat entre dones i homes. 

● Protocols internacionals. Guies i manuals de llenguatge no sexista. 
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Realització d'activitats de control i seguiment de la intervenció: 

● Avaluació d'intervencions socials. 

● Fases i elements de l'avaluació. 

● Anàlisi de tècniques i instruments d'avaluació. 

● Organització dels recursos i activitats d'avaluació.  

● Interpretació i anàlisi de les dades obtingudes en l'avaluació. 

● Importància de l'avaluació en els programes de qualitat de la intervenció. 

● Elaboració i presentació d'informes d'avaluació i de memòries. 

● Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en la gestió de la 

informació. 

● Valoració de l'objectivitat en l'avaluació. 

 

Resultats d’aprenentatge. Criteris d'avaluació 

 

1. Caracteritza el context de la mediació en comunicació, analitzant els processos d'integració i 

exclusió social. 

 Criteris d'avaluació: 

a. S'han identificat els sectors d'intervenció en l'àmbit de la social. 

b. S'han explicat els processos bàsics del desenvolupament evolutiu de l'ésser humà. 

c. S'han descrit els processos i factors influents en la socialització de les 

persones. 

d. S'han explicat els conceptes i processos bàsics de psicologia i sociologia 

aplicables als processos d'integració social. 

e. S'han descrit els processos bàsics associats a la integració i exclusió social 

de persones i col·lectius. 

f. S'han identificat els factors i indicadors d'exclusió social. 

g. S'han valorat el prejudici i la discriminació com a causes d'exclusió social. 

h. S'ha analitzat la influència dels factors culturals en la configuració de la 

marginació i la discapacitat. 

 

2. Interpreta el marc de la intervenció social, relacionant la seva estructura jurídica i administrativa 

amb els serveis i programes d'intervenció. 

 Criteris d'avaluació: 

a. S'han explicat els antecedents i l'evolució dels sistemes de protecció social i d'atenció a la 

dependència. 

b. S'han comparat diferents models de protecció social. 

c. S'ha analitzat la situació de la protecció social en l'àmbit de la Unió Europea. 
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d. S'ha descrit l'actual marc administratiu, legislatiu i competencial de la 

intervenció social. 

e. S'ha argumentat la importància dels sistemes de protecció social com a 

element d'integració i estabilitat social. 

f. S'ha valorat la importància de la discriminació positiva en els processos d'igualtat. 

g. S'ha descrit el paper del tècnic superior en Mediació Comunicativa en el marc 

de la integració social. 

h. S'han enumerat les principals prestacions i ajudes a les quals tenen dret els diferents 

col·lectius. 

 

3. Determina mètodes, tècniques i instruments per a l'obtenció d'informació, interpretant les seves 

característiques i l'àmbit d'aplicació. 

Criteris d'avaluació: 

a. S'han identificat els mètodes, les tècniques i els instruments principals per a l'obtenció 

d'informació. 

b. S'han concretat els requisits d'aplicació dels diferents instruments i recursos.  

c. S'han identificat les aplicacions, possibilitats i limitacions de les diverses tècniques i 

instruments. 

d. S'han elaborat instruments coherents amb la seva finalitat. 

e. S'han emprat les tecnologies de la informació i la comunicació per a l'obtenció d'informació. 

f. S'han seleccionat les tècniques d'anàlisis adequades a la situació. 

g. S'ha justificat el paper de l'anàlisi de la realitat en l'èxit de la intervenció. 

h. S'han valorat els aspectes ètics de la recollida i del tractament de la informació. 

 

4. Determina els elements que constitueixen un projecte d'intervenció social, relacionant els seus 

elements amb els diferents models de planificació. 

 Criteris d'avaluació: 

a. S'han identificat els diferents nivells de planificació en la intervenció social.  

b. S'han descrit les fases del procés de planificació. 

c. S'han identificat els elements fonamentals de la planificació. 

d. S'han comparat mètodes, tècniques i instruments aplicables en la intervenció 

social. 

e. S'han identificat criteris per a la selecció del model de programació. 

f. S'ha justificat la necessitat de fonamentar adequadament els projectes d'intervenció 

social. 

g. S'ha valorat la necessitat de coherència entre els diferents elements de la 

programació. 
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5. Incorpora la perspectiva de gènere en l'elaboració dels projectes d'intervenció social, relacionant 

les estratègies i criteris utilitzats amb el marc teòric i legal vigent. 

 Criteris d'avaluació: 

a. S'ha argumentat la importància de l'anàlisi de la realitat des de la perspectiva de gènere. 

b. S'ha argumentat la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere en l'elaboració dels 

projectes d'intervenció social. 

c. S'ha interpretat el marc legislatiu que promou la igualtat d'oportunitats. 

d. S'han interpretat la informació i els recursos de les institucions i organismes d'igualtat que 

existeixin a l'entorn de la intervenció. 

e. S'han identificat els criteris per a incorporar la perspectiva de gènere en 

els projectes. 

f. S'han analitzat els protocols internacionals sobre l'ús del llenguatge no 

sexista. 

g. S'ha utilitzat un llenguatge no sexista en la planificació dels projectes d'intervenció 

social. 

 

6. Realitza activitats de control i seguiment de la intervenció, seleccionant tècniques i instruments 

per a retroalimentar la pròpia activitat i la de l'equip interdisciplinari. 

 Criteris d'avaluació: 

a. S'han descrit models, tècniques i instruments d'avaluació. 

b. S'han explicat les funcions i principis generals de l'avaluació. 

c. S'han descrit les diferents fases de l'avaluació. 

d. S'han concretat les tècniques, els indicadors, els criteris i els instruments d'avaluació. 

e. S'han interpretat les dades obtingudes. 

f. S'ha argumentat la necessitat de l'avaluació per a optimitzar el funcionament 

dels programes i garantir la seva qualitat. 

g. S'han emprat les tecnologies de la informació i la comunicació per a l'elaboració i 

presentació d'informes d'avaluació i memòries. 

 

Tipus de prova 

 

Les proves estaran estructurades en: 

● Una prova de caire teòric-pràctic que pot estar estructurada en dues parts (català/castellà): 

o Un apartat de preguntes tipus test.  

o Un apartat amb preguntes a desenvolupar i un supòsit pràctic. 
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S’ha d’aprovar cada un dels apartats per poder treure la mitjana de l’examen. Si no s’obté la puntuació 

mínima 5 punts en algun dels aparts, l’examen queda suspès. 

 

 

Criteris de qualificació de les proves lliures 

 

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

sobre 10 punts. Per poder fer la mitjana ponderada de les dues parts, s’ha d’obtenir un mínim de 5 

punts a cadascuna.  

 

La part tipus test tindrà un valor de 40% i la part de preguntes juntament amb el cas pràctic, tindrà un 

valor de 60%. L’ apartat de preguntes tipus test serà eliminatòria. Això implica, per tant, que per aprovar 

les parts de l’examen, obligatòriament s’ha d’haver superat l’apartat de preguntes tipus test. 

 

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

seguint el següent criteri: 

● Dues opcions de resposta: 1/1 (una bé per una malament) 

● Tres opcions de resposta: 1/2 (dues malament resten una bé) 

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

 

En cas de suspendre algun 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.  

 


