QUÈ ESTUDIARÀS? PLA DE FORMACIÓ (2000 hores de durada, 2 cursos)
Hores
Hores
Mòduls
setmanals
totals
1r curs
30 h.
960 h.
0017 Habilitats socials1
3 h.
100 h.
Mòdul impartit en anglès
3 h.
90 h.
1111 Metodologia de la integració social de les
2 h.
75 h.
persones amb dificultat de comunicació,
llenguatge i parla
1112 Sensibilització social i participació
4 h.
115 h.
1114 Context de la mediació comunicativa amb
5 h.
170 h.
persones sordcegues
1115 Llengua de signes espanyola
6 h.
185 h.
1117 Intervenció amb persones amb dificultat de
3h.
90 h.
comunicació1
1118 Tècniques d’intervenció comunicativa1
4 h.
135 h.
2n curs
30 h.
1040 h.
1113 Intervenció socioeducatives amb persones
7 h.
125 h.
sordcegues
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
6 h.
120 h.
comunicació1
1120 Formació i orientació laboral
4 h.
90 h.
1121 Empresa i iniciativa emprenedora
3 h.
60 h.
Mòdul impartit en anglès
2 h.
40 h.
1

1122 Formació en centres de treball
1119 Projecte de mediació comunicativa

35 h.

400 h.
40 h.

Mòduls professionals transversals a altres títols de Formació Professional.
Aquest cicle es fa en torn de d’horabaixa, de 15h a 21h i un dia comença a les
14h.
Accés a estudis universitaris des del cicle formatiu de grau superior
Hi ha correspondència de crèdits entre aquest cicle i els estudis universitaris dels
següents graus:
 Psicologia (18 crèdits)
 Treball social (18 crèdits)
CIFP SON LLEBRE (pitgeu aquí per la ubicació)
Centre Integrat de Formació Professional de Serveis Socioculturals i a la comunitat
C/ Inés Ribera, 8A 07141 Pla de na Tesa (Marratxí)
Tel: 971607432 Fax: 971607096
www.cifpsonllebre.cat cifpsonllebre@educaib.eu
DC010109-1

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Serveis socioculturals i a la comunitat
COMPETÈNCIA GENERAL
La competència general d'aquest títol consisteix a desenvolupar intervencions de
mediació comunicativa per a persones sordes, sordcegues i amb discapacitat
auditiva, que siguin usuàries de la llengua de signes espanyola, o amb dificultats
de comunicació, llenguatge i parla; així com programes de promoció, de les
persones sordes i sordcegues usuàries de la llengua de signes espanyola, i de
sensibilització social, respectant la idiosincràsia de les persones usuàries.
QUALIFICACIONS ASSOCIADES
- Completes
 Promoció, desenvolupament i participació de la comunitat sorda (SSC449_3)
 Mediació entre la persona sordcega i la comunitat (SSC447_3)
 - Incompletes
 Dinamització comunitària (SSC321_3)
 Educació en habilitats d'autonomia personal i social (SSC090_3)
Referències legislatives:
 RD 831/2014, de 3 d’octubre, pel qual s’estableix el títol.
 Ordre ECD/1542/2015, de 21 de juliol, pel qual s’estableix el currículum.
Títol que s’obté: Tècnic superior en Mediació comunicativa
Durada : 2.000 hores. (2 cursos acadèmics)
REQUISITS D’ACCÉS:
Accés via Batxiller:
 Títol de batxiller (LOGSE o LOE
 Títol de batxillerat unificat polivalent (BUP), Títol de tècnic superior, tècnic
especialista o titulació universitària.
 Ensenyaments de COU.
 Batxiller experimental o PREU.
Accés títol Grau Mitjà
S’ha d’aportar el títol de tècnic corresponent a un cicle formatiu de grau mitjà o
certificat acadèmic oficial que acredita que s’ ha superat un cicle formatiu de grau
mitjà.
Accés mitjançant prova (pels que no tinguin requisits anteriors)
Per a més informació sobre requisits d’accés pitgeu aquí o visiteu l’enllaç següent
http://www.caib.es/sites/fp/ca/admissia_curs_2018-2019/ on podeu consultar totes
les opcions de vies d’accés

QUÈ APRENDRÀS I FARÀS?
 Elaborar programes d'integració social de persones amb dificultats de
comunicació.
 Establir les pautes d'actuació als programes d'intervenció, aplicant
tècniques i instruments de recollida d'informació.
 Assessorar i sensibilitzar a individus, col·lectius i institucions sobre les
persones sordes, sordcegues.
 Comunicar-se en llengua de signes espanyola.
 Adaptar la comunicació a les característiques de la persona usuària.
 Promoure l'autonomia de les persones sordes, sordcegues.
 Realitzar l'acompanyament a les persones sordcegues.
 Organitzar i implementar programes d'intervenció comunicativa,
educatius, formatius i d'integració social per a persones amb dificultats de
comunicació, llenguatge i parla.
 Realitzar intervencions dirigides a prevenir i pal·liar situacions d'aïllament
comunicatiu.
 Realitzar intervencions de mediació comunicativa, utilitzant ajudes
tècniques.
 Avaluar programes de comunicació i integració social
 Aplicar protocols establerts en matèria de primers auxilis en situacions
d'accident o emergència.
 Mantenir relacions fluïdes amb les persones usuàries i les seves famílies,
amb els membres del grup de treball i amb altres professionals.
DE QUÈ TREBALLARÀS?
Agent de desenvolupament de la comunitat sorda.
Tècni/a en promoció, atenció i formació a persones sordes.
Agent dinamitzador de la comunitat sorda.
Mediador/a social de la comunitat sorda.
Agent de desenvolupament de la comunitat sorda, sordcega i amb dèficit de
comunicació.
ON TREBALLARÀS?
Aquest professional exerceix la seva activitat en el sector dels serveis a les
persones sordes, sordcegues i , amb discapacitat auditiva i amb dificultats de
comunicació que siguin usuàries de la llengua de signes espanyola. Aquests
serveis recullen els àmbits assistencials, educatius, sociolaborals, psicosocials i
de recolzament en les gestions bàsiques.
També exerceixen la seva activitat en el sector dels serveis a la comunitat, en els
àmbits de la dinamització comunitària i en la promoció d'igualtat d'oportunitats
amb aquests col·lectius de persones.
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