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INFORMACIÓ PROVES LLIURES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

 

CICLE FORMATIU: CFGS  MEDIACIÓ COMUNICATIVA 

CURS: 2021-2022 

MÒDUL: Intervenció amb persones amb dificultats de comunicació 

Docent: Maria del Mar Florit 

 

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. 

 

e) Emprar sistemes alternatius i augmentatius de comunicació i mitjans de suport a la comunicació oral, 

analitzant les seves possibilitats i limitacions per aplicar-los en la promoció de la comunicació de les 

persones usuàries. 

 

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 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 prevenir i pal·liar situacions d’aïllament comunicatiu, analitzant 

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

 

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. 
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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 necessàries, per donar resposta a l'accessibilitat universal i al 

“disseny per a tothom”. 

 

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

d’aprenentatge, per valorar la cultura de l’avaluació i la qualitat i ser capaços de supervisar i millorar 

procediments de gestió de qualitat. 

 

Continguts 

 

1. Caracterització de la intervenció: 

-Anàlisis dels àmbits d'intervenció: 

La família. 

El centre educatiu. 

Els serveis i/o centres socials i associacions. 

Els serveis d'inserció laboral o en el centre de treball. 

-Funcions del tècnic superior en Mediació Comunicativa: 

En l’equip multidisciplinari. 

En el context de la mediació. 

-Procés de comunicació. 

-Elements de la comunicació. 

-Mecanismes de l’adquisició del llenguatge: desenvolupament fonètic, semàntic, morfosintàctic i 

pragmàtic. 

-Dificultats en l’adquisició i la producció del llenguatge. 

-Alteracions de la funció simbòlica i de la capacitat social relacionades amb el llenguatge. 

 

2. Caracterització del context de la intervenció: 

-Marc legislatiu. 

-Identificació de les institucions relacionades amb el col·lectiu d’intervenció: 

Sanitat. 

Educació. 

Serveis Socials. 

Ocupació 
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-Anàlisis de les variables que determinen l’heterogeneïtat de la població amb dificultats de comunicació: 

Definició. 

Etiologia. 

Evolució. 

Caràcter únic o múltiple de la discapacitat. 

Factors ambientals. 

-Persones amb dificultats de comunicació i d'interacció social: trastorns de l’espectre autista (TEA). 

 Autisme. 

 Trastorns generalitzats del desenvolupament (TGD). 

 Síndrome d’Asperger. 

 Síndrome de Rett. 

 Trastorn desintegratiu infantil. 

-Persones amb trastorns de desenvolupament del llenguatge: 

Trastorns secundaris a discapacitat intel·lectual. 

Trastorns específics del llenguatge. 

-Persones amb dificultats d’accés al llenguatge oral. 

-Persones amb dificultats adquirides de llenguatge. 

-Incidència en la població amb discapacitat. Estadístiques. 

-Paper de l’entorn en la comunicació i la seva importància. Aspectes a tenir en compte i beneficis. 

 

3. Desenvolupament de programes de mediació comunicativa per persones amb dificultats 

de comunicació i interacció social: 

-Anàlisis de les relacions socials en els TEA i trastorns específics del llenguatge (TEL). 

-Funcions comunicatives bàsiques. 

-Estratègies generals d'intervenció en comunicació i llenguatge en els TEA i TEL: 

Aprenentatge sense errada, significatiu i en entorns naturals. 

Funcionalitat. 

Principi de mínima restrictivitat ambiental. 

Generalització. 

Ajudes físiques: moldejament i retirada d’ajuda. 

Les rutines com a mode d’aprenentatge. 

-Anticipació i estructuració mitjançant suports visuals: 

 Estructura física. Mètode TEACCH. 

 Estructura temporal com a sistema d’anticipació. Agendes visuals. 

 Característiques bàsiques i criteris d’ús dels suports visuals. 

-Modalitats comunicatives en intervenció primerenca: 
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Conductes instrumentals. 

Ús comunicatiu de la mirada. 

Gestos d’assenyalar. 

Gestos naturals. 

-Principals sistemes de comunicació emprats per les persones amb problemes de comunicació i 

interacció social. 

-Criteris de selecció d’un sistema o l’altre, en funció de les característiques de les persones amb TEL. 

-Actituds correctes en la intervenció amb persones amb TEL. 

 

4. Desenvolupament de programes de mediació comunicativa per persones amb trastorns 

de llenguatge i de la parla: 

-Característiques de les persones amb trastorns del llenguatge i de la parla: 

Discapacitat auditiva. 

Discapacitat intel·lectual. 

Afectacions motrius. 

Anàrtries. 

Disàrtries. 

Disglòssies. 

Afàsies. 

Disfonies 

Afonies 

Rinolàlies 

Malaltia d’Alzheimer 

Esclerosis múltiple i esclerosis lateral amiotròfica 

TEL 

TEA 

... 

-Anàlisis dels senyals comunicatius mínims. 

-Estratègies específiques de la intervenció en funció dels nivells de llenguatge i parla: 

 Accessibilitat comunicativa. 

 Adaptacions acústiques. 

 Autonomia. 

-Mitjans de suport a la comunicació oral: 

Lectura labiofacial. 

Agendes visuals. 

Subtitulat. 
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... 

-Modalitats comunicatives en intervenció primerenca: 

Ús comunicatiu del plor, somriure, mirada i gestos. 

Gestos naturals i apresos. 

Joc simbòlic. 

- El pla o projecte de suport a la comunicació i les seves fases. 

- Criteris de selecció del sistema de suport per a les persones amb trastorns de llenguatge i de la parla. 

-Actituds correctes en la intervenció amb persones amb trastorns del llenguatge i la parla. 

 

5. Realització d’activitats de control i seguiment de la intervenció: 

-Elaboració de fulls de registre: 

Registre de funcions comunicatives. 

Registre de vocabulari expressiu. 

Registre de vocabulari comprensiu. 

Registre de contextos comunicatius: 

Familiar. 

Escolar. 

Oci i temps lliure. 

-Comprovació del funcionament dels suports tècnics personals: 

Implant coclear. 

Pròtesis auditives. 

-Comprovació del funcionament de les ajudes tècniques col·lectives: 

Freqüència modulada. 

Bucle magnètic. 

Senyals visuals electrònics. 

-Identificació de necessitats d’adaptació dels recursos. 

-Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’elaboració de memòries i informes. 

-Importància de la transmissió de la informació a l’equip multidisciplinari en la intervenció amb persones 

amb dificultats de comunicació. 

 

Resultats d’aprenentatge. Criteris d'avaluació 

 

RA1. Caracteritza la intervenció, determinant els principis comunicatius que la sustenten. 
 

Criteris d'avaluació: 

a) S’han analitzat els àmbits de la intervenció en mediació comunicativa. 

b) S’han descrit les funcions del tècnic superior en el context de la mediació comunicativa. 
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c) S’ha definit el concepte de comunicació i llenguatge. 

d) S’ha definit el concepte de parla. 

e) S’ha definit el concepte d’interacció recíproca. 

f) S’han analitzat les diferents dificultats d'interacció social. 

g)  S’han identificat els principals trastorns que afecten la comunicació en el llenguatge, veu i parla. 

h) S’han analitzat les diferents formes d’interacció i les condicions més favorables perquè la comunicació 

s’estableixi. 

 

RA2. Caracteritza el context d’intervenció, analitzant els recursos disponibles en relació 

amb els col·lectius i el marc legal que els afecta. 
 

Criteris d'avaluació: 

a) S’ha identificat el marc legislatiu de la intervenció. 

b) S’han identificat les institucions que gestionen o presten serveis a persones amb dificultats de 

comunicació. 

c) S’ha descrit l’heterogeneïtat de la població amb discapacitat en comunicació i dels sistemes i recursos 

de suport a la comunicació que d’ella es deriven. 

d) S’han identificat les principals característiques de les persones amb dificultats en el desenvolupament 

del llenguatge. 

e) S’ha analitzat la influència de l’entorn com a facilitador o inhibidor de la comunicació. 

f) S’ha seleccionat el sistema o recurs de suport a la comunicació en funció de les característiques de la 

persona usuària. 

g) S’han descrit els principis ètics i deontològics del tècnic superior en Mediació Comunicativa. 

 

RA3. Desenvolupa programes de mediació comunicativa per a persones amb dificultats de 

comunicació i interacció social, seleccionant el sistema de comunicació i les estratègies 

d'intervenció. 
 

Criteris d'avaluació:  

a) S’han descrit les característiques cognitives, comunicatives i lingüístiques de les persones amb 

trastorn de l'espectre autista (TEA) i trastorn específic del llenguatge (TEL). 

b) S’ha planificat la intervenció per a l’adquisició de les funcions comunicatives bàsiques. 

c) S’ha organitzat la intervenció seguint les estratègies bàsiques per afavorir la comunicació, el 

llenguatge i la relació social. 

d) S’ha analitzat la importància de l’anticipació i estructuració mitjançant la introducció de suports 

visuals. 

e) S’han identificat les principals modalitats comunicatives en la intervenció primerenca amb persones 

amb TEA i TEL. 
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f) S’han descrit les característiques i funcions dels principals sistemes emprats amb persones amb TEA 

i TEL. 

g) S’ha seleccionat el sistema més apropiat en funció de les competències de la persona usuària amb 

TEL. 

h) S’han interioritzat les actituds necessàries per a la intervenció amb persones amb TEA i TEL. 

 

RA4. Desenvolupa programes de mediació comunicativa per a persones amb trastorns de 

llenguatge i parla, seleccionant el sistema de comunicació i les estratègies d'intervenció. 
 

Criteris d'avaluació:  

a) S’han descrit les característiques de les persones amb trastorns de llenguatge i de la parla. 

b) S’ha planificat la intervenció per a l’adquisició i la comprensió de les funcions comunicatives bàsiques. 

c) S’ha organitzat la intervenció seguint les estratègies bàsiques per afavorir la comunicació, el 

llenguatge i la parla. 

d) S’ha analitzat la importància de l’anticipació i estructuració mitjançant la introducció de suports 

visuals, manuals i tècnics. 

e) S’han identificat les principals modalitats comunicatives en la intervenció primerenca amb persones 

amb trastorns del llenguatge i la parla. 

f) S’han descrit les característiques i funcions dels principals sistemes emprats amb persones amb 

trastorns del llenguatge i de la parla. 

g) S’ha seleccionat el sistema més apropiat en funció de les competències i necessitats de la persona 

usuària. 

h) S’han interioritzat les actituds necessàries per a la intervenció amb persones amb trastorns del 

llenguatge i de la parla. 

 

RA5. Realitza activitats de control i seguiment de la intervenció, retroalimentant la mateixa 

activitat i la de l’equip interdisciplinari. 
 

Criteris d'avaluació: 

a) S’han descrit models, tècniques i instruments d’avaluació del compliment dels objectius de la 

intervenció amb persones amb dificultats de comunicació. 

b) S’han identificat els sistemes d’avaluació del correcte funcionament de les ajudes utilitzades per 

persones amb deficiència auditiva. 

c) S’ha valorat la importància de transmetre necessitats d’adaptació dels recursos a l’equip 

interdisciplinari. 

d) S’han elaborat instruments propis de registre de competències comunicatives en funció de les 

característiques i el moment de la intervenció amb la persona usuària. 

e) S’han identificat canvis en les necessitats de les persones usuàries que puguin propiciar una nova 
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situació comunicativa. 

f) S’ha valorat la importància de realitzar registres periòdics com a mitjà d’avaluació de la competència 

comunicativa. 

g)  S’han emprat les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’elaboració i presentació 

d’informes d’avaluació i memòries. 

h) S’ha analitzat la importància de transmetre la informació a l’equip multidisciplinari. 

 

Tipus de prova 

 

La prova estarà estructurada en: 

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

o Un apartat de preguntes: tipus test, preguntes curtes, o a desenvolupar. 

o Una part que inclou supòsits pràctics. 

 

Criteris de qualificació de les proves lliures 

 

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. Per a dur a terme 

la part pràctica, s’ha d’aprovar la part teòrica. 

 

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 

 

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

Comunicativa i se’n fixen els seus ensenyaments mínims (BOE núm.259, de 25 d’octubre). 

● Ordre ECD/1542/2015, de 21 de juliol, pel que s'estableix el currículum del cicle formatiu de 

grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Mediació Comunicativa (BOE núm.180, 

29 de juliol). 
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Bibliografia complementària:  

● DSM-V 


