Casal de Barri
Bac de Roda – Poblenou

Programa del taller

TALLER: LLENGUA DE SIGNES
Imparteix: Mireia Angulo
Amb aquest taller intentarem introduir-nos en un món nou: sortir de la linealitat i seqüencialitat de
les llengües orals per endinsar-nos en l’estimulant món de les llengües visuals. Treballarem
l’expressió facial i corporal d’una manera lúdica, així com els conceptes bàsics d’un nivell A1 en el
(MCRE).
El descobriment de llengües i cultures noves és positiu per l’enriquiment personal i a més, en aquest
cas, la llengua de signes catalana (LSC) és llengua oficial al territori català: aprenent-la col·laborarem
en la normalització i integració de les Persones Sordes. Així doncs, convisquem i eliminem de manera
conjunta les barreres de comunicació! Apunta-t’hi!
METODOLOGIA
Totes les sessions tindran una part de teoria, una part de pràctica, i una part destinada al repàs de
conceptes. També tindran una part destinada a l’expressió no verbal (CNV). Es representaran
situacions quotidianes per parelles o grups.
CONTINGUTS:
●

Presentació –Sense parlar. Els alumnes hauran d’esbrinar els nous conceptes.

●

Números

●

Introducció als verbs irregulars: Tenir / Entendre / Poder / Saber

●

Expressions facials unides a preguntes: on - quan - quant - què- per què – qui – què passa?

●

Frases bàsiques :
-

Com et dius?

-

Quants anys tens?

-

On vius?

-

Treballes o estudies?

-

Què tal, com estàs? bé, malament

-

Pots repetir? Si us plau

-

Gràcies / de res

●

Vocabulari general: Mesos de l’any - Estacions - Colors - Dies

●

Vocabulari Família: pare- mare- fill- tiets- avis- nets- nebots- cosins- cunyat- gendre- norasogres…

●

Vocabulari generat per les pròpies converses: Interessos personals, aficions, hobbies….

Es representaran situacions quotidianes per parelles o grups i es treballarà sobre material didàctic en
fotocòpies.
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