
 
 
LA FORMACIÓ T’OBRE PORTES  
Accions formatives per a la millora de l’ocupabilitat juvenil 
 
NIVELL A1 DE LA LLENGUA DE SIGNES  CATALANA 
Aquesta formació et permetrà adquirir un nivell d'usuari bàsic en llengua de signes 
catalana amb el que podràs comunicar-te amb les persones sordes i així facilitar la 
seva integració i participació social. 
 
Un cop superat el procés formatiu s'obté una certificació de nivell oficial.  
 
 
Dates:  del 2 d'octubre al 18 de desembre de 2017 
Horari: dilluns, dimecres i dijous, de 15.30  a 19.30 h 
Durada: 120 H 
Modalitat: presencial 
Lloc: Can Massallera, sala polivalent  
Destinataris/es: joves de 16  a 35 anys 
 
 
 
Continguts 
 
A. Comunicació no verbal i expressió corporal aplicada a la LSC 
 
a.   Comunicació amb el cos 
b.   Expressió facial 
c.   Comunicació i ús de l'espai 
d.   Coordinació i segmentació de les extremitats superiors 
e.   Discriminació visual 
f.    Memòria visual 
 
B. Aspectes sociològics de la Comunitat Sorda 
 
a.   La Comunitat Sorda 
b.   Elements diferenciadors en la comunicació no verbals de les persones sordes 
c.   Manifestacions culturals de la Comunitat Sorda 
d.   Anècdotes i acudits específics de la Comunitat Sorda 
 
C. Continguts temàtics de la Llengua de Signes Catalana 
 
a.   Dactilologia 
b.   Nombres cardinals 
c.   Presentacions i informació personal 
d.   A classe 
e.   Preguntant: fórmules de cortesia 
f.    Descrivint persones. L'aparença física 
g.   Demandes 
h.   Descrivint persones. L'estat físic i anímic 



i.   L'agenda 
j.   La família i els amics 
k.   El transport 
l.    La salut 
m.  El temps 
n.   Els aliments I 
o.   Animals domèstics 
p.   Les professions I 
q.   Variants dels signes IGUAL/SEMPRE 
r.    Variant del signe TOT 
s.   Variants dels signes OBRIR/TANCAR 
 
D. Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana 
 
a.   Estructura de l'oració bàsica 
b.   La negació 
c.   La interrogació 
d.   Demanar informació 
e.   Verbs concordança I 
f.    Expressions idiomàtiques 
g.    Espai. Introducció 
 
 
Informació i inscripcions 
SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL EL PUNT 
LA FACTORIA JOVE DE CAN MASSALLERA 
 
c. Mallorca, 30-34 
tel. 93 652 98 43 
tel/fax 93 654 28 28 
A/e:elpunt@santboi.cat 
www.joventutsantboi.cat 
www.facebook.com/jovessantboi 
Dilluns i divendres de 10 h a 14 h 
I de dilluns a dijous de 16 h a 20 h 


