
PLA DE FORMACIÓ (2000 hores de durada, 2 cursos)

MÒDULS Hores/ 
setmana

Hores  
totals

1r CURS 30 h. 960 h.

0017 Habilitats socials1 

(Mòdul impartit en anglès)
3 h. 

(3 h.)
100 h. 
(90 h.)

1111 Metodologia de la integració social de les persones amb 
dificultat de comunicació, llenguatge i parla 2 h. 75 h.

1112 Sensibilització social i participació 4 h. 115 h.

1114 Context de la mediació comunicativa amb persones 
sordcegues 5 h. 170 h.

1115 Llengua de signes espanyola 6 h. 185 h.

1117 Intervenció amb persones amb dificultat de comunicació 3 h. 90 h.

1118 Tècniques d’intervenció comunicativa 4 h. 135 h.

2n CURS 30 h. 1040 h.

1113 Intervenció socioeducatives amb persones sordcegues 7 h. 125 h.

0020 Primers auxilis1 2 h. 40 h.

1116 Àmbits d’aplicació de la llengua de signes 6 h. 125 h.

0343 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació1 6 h. 120 h.

1120 Formació i orientació laboral 4 h. 90 h.

1121 Empresa i iniciativa emprenedora 
(Mòdul impartit en anglès)

3 h. 
(2 h.)

60 h. 
(40 h.)

1119 Projecte de mediació comunicativa 40 h.

1 Mòduls professionals transversals a altres títols de Formació Professional.
 Si no es cursa tot el 1r curs complet, es recomana parlar amb el tutor/a per assessorar-se 

sobre l’itinerari més adequat en cada cas.

C/ Inés Ribera, 8A   
Pla de na Tesa (Marratxí)
971 607 432 | cifpsonllebre@educaib.eu
www.cifpsonllebre.cat   

1122 Formació en centres de treball 400 h.
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1r CURS 30 h. 960 h.

0210 Organització de l’atenció a les 
persones en situació de dependència 4 h. 125 h.

0212 Característiques i necessitats de les 
persones en situació de dependència 1 4 h. 140 h.

0213 Atenció i suport psicosocial 7 h. 235 h.

0215 Suport domiciliari 7 h. 235 h.

0217 Atenció higiènica 3 h. 95 h.

0020 Primers auxilis 1 i 2 2 h. 40 h.

0218 Formació i orientació laboral 3 h. 90 h.

2n CURS 30 h. 1040 h.

0211 Destreses socials 7 h. 145 h.

0214 Suport a la comunicació 5 h. 100 h.

0216 Atenció sanitària 9 h. 205 h.

0831 Teleassistència 6 h. 130 h.

0219 Empresa i iniciativa emprenedora 3 h. 60 h.

Formació en centres de treball 35 h. 400 h.

1 Mòduls de suport (són mòduls necessaris per accedir a segon).
2 Mòduls professionals transversals a altres títols de Formació Professional.
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QUÈ FA?  

Desenvolupa intervencions de 
mediació comunicativa  per a 
persones sordes, amb sordceguesa, 
amb discapacitat auditiva i/o 
amb dificultats de comunicació, 
llenguatge i parla, així com 
implamenta programes de promoció 
i sensibilització social en relació a 
aquestes persones.

COM HO FA? 

Mitjançant una varietat d’estratègies 
i recursos per a donar resposta
a les diferents necessitats 
comunicatives, com per exemple:
• La promoció de l’autonomia 

personal  de les persones amb 
diversitat comunicativa, així com de 
la seva participació i inclusió social.

• La realització d’accions de 
sensibilització social  i assessorament 
(tallers, activitats, xerrades…).

• L’elaboració, implentació i avaluació
de programes  per a la millora de la 
qualitat de vida de les persones 
usuàries i les seves famílies. 

DE QUÈ TREBALLA? 

• 

Agent de desenvolupament 
de la Comunitat Sorda, 
persones amb sordceguesa 
i amb dificultats de 
comunicació, llenguatge i 
parla.

•

Mediador/a socioeducatiu/va 
de persones amb diversitat 
comunicativa.

• Cobrir les necessitats 
comunicatives  d’un ampli ventall 
de col·lectius:
• Persones Sordes.
• Persones amb sordceguesa.
• 

funcional que duguin 

comunicació, llenguatge i parla.
• Persones amb Trastorn de 

l’Espectre Autista (TEA).
• Persones amb Trastorn 

Específic del Llenguatge (TEL).
• Persones amb altres trastorns 

i/o condicions que duguin 
associades dificultats de 
comunicació, llenguatge i/o 
parla.

QUINS SÓN ELS  
REQUISITS D’ACCÉS?* 

Accés via Batxiller 
Títol de batxiller, BUP, títol de 
tècnic/a especialista, tècnic/a 
superior o equivalent a efectes 
acadèmics, titulació universitària o 
equivalent.

Accés via cicle formatiu de Grau Mitjà   
Títol de tècnic/a.

Accés per altres vies 
• Prova d’accés a cicles formatius 

de grau superior de l’opció 
d’humanitats i ciències socials.

• Prova d’accés a la universitat per 
a més grans de 25 anys.

requisits d’accés o procés d’admissió 
d’aquest curs, consulteu a  
fp.caib.es o contacteu amb  
el servei d’orientació del centre.

• La utilització de diferents sistemes 
augmentatius i alternatius de 
comunicació  (SAAC).

• La detecció de situacions d’aïllament 
comunicatiu
estratègies necessàries per millorar-les.

ON HO FA?

Treballa en qualsevol àmbit, públic 
o privat, amb persones que 
necessiten un suport a la comunicació, 
com per exemple: en l’àmbit educatiu, 
sociolaboral, psicosocial, de suport a les 
gestions bàsiques de la vida diària, de 
de dinamització comunitària, de promoció 
de la igualtat d’oportunitats…

PER QUÈ ÉS NECESSARI  
AQUEST PERFIL PROFESSIONAL? 

• Vetllar per fer efectives les normatives 
relacionades en matèria d’igualtat 
d’oportunitats  i promoció de 
l’autonomia de les persones amb 
diversitat comunicativa.

• Sensibilitzar la societat  sobre la realitat 
i les necessitats de les persones amb 
diversitat comunicativa.

aplicant tècniques i

QUÈ ÉS UN/A TÈCNIC/A SUPERIOR EN 
MEDIACIÓ COMUNICATIVA?


