Activitat

Parlem amb el cos
Activitat que ens apropa a les persones que necessiten la Llengua de Signes Catalana com
a sistema comunicatiu alternatiu (nens i nenes sords o amb discapacitat intel·lectual).

Objectiu
Conèixer i utilitzar uns quants signes i posar-nos a la pell de les persones que necessiten
aquest mitjà per a comunicar-se.

Desenvolupament de l’activitat
S’ensenyarà als nens/es uns quants signes bàsics: salutacions, afirmacions i negacions,
presentacions...a partir d’uns fulls amb signes (també hi ha la possibilitat de visualitzar-los
mitjançant les pàgina web que trobareu a l’apartat de recursos. Llavors, cadascú buscarà
una característica física seva i es crearà la seva senya.
S’explicarà que el Santi també té una senya i es convidarà als nens/es a presentar-se
davant els companys fent servir sols els signes que hem conegut durant la sessió.
Un cop feta la roda, és el moment de fer una reflexió sobre els conceptes: dificultats per a
comunicar-se, el llenguatge de signes, altres tipus de mètodes alternatius de comunicació
com ara el Braille o els pictogrames. Acabat aquest espai de reflexió, la/el mestra/e
tancarà la sessió organitzant les idees sobre l’activitat realitzada i avançant algunes
conclusions del que haurà anat sortint en el debat.

Durada de l’activitat
1 hora.

Material que necessitem
Fulls amb les imatges dels signes a treballar

Apunts per a la reflexió
-

La comunicació pren diferents formes, unes les coneixem més (llenguatge de signes
alternatiu a la televisió), altres les desconeixem (comunicadors, signes
pictogràfics...).
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-

La llengua de signes no és universal, va lligada a la llengua de cada país. Tot i així
dues persones de diferents llengües que dominen la llengua de signes del seu país
s’entendrien amb més facilitat que no pas dues persones que parlin dues llengües
completament diferents. Totes tenen similituds i la mateixa base comunicativa.

-

Us recomanem veure aquest vídeo sobre el “decàleg sigues lingüísticament
sostenible”:
https://www.youtube.com/watch?v=F6xaU2SWLkg
Presentat pel Servei de Llengües de la UAB , el decàleg és un projecte desenvolupat
pels serveis lingüístics de vuit universitats catalanes amb l'objectiu de difondre entre
la comunitat universitària la importància que té la sostenibilitat de la diversitat
lingüística.

-

I la cançó “aniversari feliç” en llengua de signes catalana
https://www.youtube.com/watch?v=g6L4tA8if-o
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Fitxa

Parlem amb el cos
Signes en llengua de signes catalana (LSC):

HOLA

ADEU

BON DIA

QUÈ TAL?

BON TARDA

BÉ

BON NIT

CONTENT

ENFADAT

COM ESTAS?

JO

TU

ELL
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EL MEU SIGNE

EL MEU NOM

GRÀCIES

EL TEU SIGNE

EL TEU NOM

DE RES

SI

IGUALMENT

NO

MOLT BÉ / PERFECTE

SANTI

NOM:

DATA:
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