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Presentació

El curs de Llengua de Signes Espanyola 
(LSE) A1 en modalitat en línia està basat en 
les orientacions del Marc europeu comú de 
referència per a les llengües (MECR) i segueix 
la Proposta curricular de la llengua de signes 
espanyola del nivell A1, elaborada per la 
Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE). 
Els professionals del sector social i educatiu 
interactuen sovint amb persones que són 
usuàries de llengües de signes, com ara persones 
sordes, persones sordcegues i altres usuaris de 
la llengua de signes (per exemple, persones amb 
síndrome de Down). 

L’usuari bàsic d’aquest nivell A1, en haver 
acabat el curs, ha de ser capaç de comprendre 
i emprar expressions familiars i quotidianes, 
així com enunciats simples destinats a satisfer 
necessitats concretes. Saber presentar-se a un 
mateix i d’altres emprant el dactilològic, així 
com demanar a una persona sobre temes que 
li pertoquen —per exemple, sobre el lloc on 
viu, les seves relacions, pertinences, etc.— i 
respondre al mateix tipus de qüestions. També 
ha de ser capaç de comunicar-se de manera 
simple sempre que l’interlocutor signi a poc a 
poc, de manera clara i es mostri cooperatiu. 

Objectius

Amb aquest curs podràs:

1. Satisfer necessitats de tipus immediat, 
comprenent i utilitzant estructures bàsiques 
d’ús molt freqüent

2. Establir contactes socials elementals sempre 
que l’interlocutor col·labori

3. Prendre consciència de les característiques 
de les persones sordes signants

A qui va adreçat?
Aquest curs està adreçat a estudiants i/o 
graduats en: 

• Educació Infantil i Primària 
• Treball Social i Educació Social 
• Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i 

Literatura Espanyoles, i Estudis Anglesos 
• Pedagogia o Psicopedagogia

I a qualsevol persona que tingui contacte 
amb persones sordes i interès per saber com 
comunicar-s’hi.



Programa

Pràctics: expressió i comprensió signada.
Unitat 1 

a. Saludar i respondre amb una salutació
b. Presentar-se als altres
c. Demanar com es troba qualcú
d. Acabar una conversa i acomiadar-se
e. Usar el signe personal
f. Lletrejar l’alfabet dactilològic
g. Usar els pronoms personals
h. Signar del nombre 1 al nombre 30

Unitat 2 

a. Signar sobre la família
b. Descriure la casa
c. Signar sobre què es fa
d. Signar sobre els colors
e. Cridar l’atenció d’una persona sorda
f. Sol·licitar un aclariment quan no s’entén 
qualque cosa
g. Fer preguntes

Unitat 3 

a. Signar sobre el treball
b. Signar sobre els estudis
c. Signar sobre el que es fa
d. Agrair i felicitar
e. Usar la negació

Unitat 4

a. Demanar disculpes
b. Donar ordres
c. Sol·licitar un permís
d. Signar sobre la salut
e. Signar sobre el calendari
f. Usar els demostratius
g. Usar l’espai 
 

Unitat 5 

a. Convidar qualcú
b. Oferir qualque cosa
c. Signar sobre gustos
d. Incorporar-hi classificadors
e. Usar intensificadors i restrictius d’adjectius i 
adverbis
 
Unitat 6

a. Opinar sobre quelcom i valorar-ho
b. Expressar acord
c. Expressar aprovació
d. Signar sobre els viatges
e. Usar les pauses
f. Usar classificadors

Continguts teòrics 
Sociolingüística de les llengües de signes

a. Conèixer el concepte i diversitat de les 
persones sordes
b. Conèixer la diversitat lingüística de les 
llengües de signes
c. Conèixer algunes de les convencions socials 
bàsiques de les persones sordes
d. Conèixer la importància del reconeixement 
legal de les llengües de signes
e. Conèixer la importància de les llengües 
de signes per als infants sords i llur integració 
educativa



Professorat

La docència d’aquest curs serà impartida per la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears, membre 
de la Xarxa Estatal d’Ensenyament de les Llengües de Signes (Red LSE), juntament amb el Departament 
de Filologia Catalana i Lingüística General.

• Marina Horrach Moll. Departament de Formació de la Federació de Persones Sordes de les Illes 
Balears, membre de la Xarxa Estatal d’Ensenyament de les Llengües de Signes (Red LSE).

• Lluís Barceló Coblijn. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, Universitat de les Illes 
Balears.

Certificació

Aquest curs està avalat i coorganitzat per la Confederació de Persones Sordes de les Illes Balears (FSIB), 
amb la qual la UIB té un conveni de col·laboració (conveni 3627 de 4 de desembre de 2018).
La superació del curs implica l’obtenció del certificat A1 de Llengua de Signes Espanyola que expedeix 
la FSIB, reconegut per la Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE).



Dades específiques

Direcció: Lluís Barceló Coblijn. Departament de 
Filologia Catalana i Lingüística General, Universitat 
de les Illes Balears.

Nombre de places: mínim de 6 i màxim de 15 

Modalitat: presencialitat virtual (en línia). Sessions 
síncrones en línia.

Durada: 150 hores

Dates i horaris: del 7 de febrer al 27 de juny de 
2022. Sessions síncrones els dilluns, de 16 a 18 
hores.

Termini de matrícula: Fins dia 28 de gener de 
2022

Preu: 250 euros

La direcció del curs es reserva el dret d’anul·lar-lo 
en cas que no arribi al nombre mínim d’alumnes 
perquè es pugui impartir.

Es tornarà l’import de la matrícula en cas de no 
admissió o anul·lació del curs.

Matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org
Telèfon: 971 25 96 96

www.fueib.org/curs/lsea1 

MATRICULA’T JA!

http://fueib.org/curs/hisenda
http://www.fueib.org/curs/lsea1




Benvinguts a UIBTalent

La UIB és entre les cinc primeres universitats 
d’Espanya en innovació i desenvolupament 
tecnològic, així com en qualitat de recerca i, a 
més, podem presumir de ser al top ten mundial 
en recerca en l’àmbit turístic i entre les vuit 
primeres universitats en qualitat i innovació 
docent.

La gestió de l’oferta universitària d’estudis propis 
és un dels grans objectius d’UIBTalent, com 
també la gestió de cursos adreçats a estudiants 
i graduats universitaris, cursos de formació a la 
carta per a empreses, cursets d’especialització, 
seminaris, etc.

A UIBTalent apostam per:
• Una formació continuada, 

d’aprenentatge al llarg de tota la vida.

• Les darreres innovacions i novetats dels 
diferents àmbits de coneixement.

• Estudis que combinen la formació 
acadèmica i l’experiència laboral i 
professional.

• La possibilitat d’aprendre i aprofundir en 
un dels múltiples camps que abasten els 
nostres estudis.

• Cursos que ens ajuden a especialitzar-
nos, amb vista a una propera inserció 
professional o a millorar la nostra 
pràctica professional actual.

Els estudis s’han dissenyat amb itineraris 
modulars i flexibles, per facilitar-hi 
l’accessibilitat; amb horaris compatibles amb 
les responsabilitats professionals o personals i 
amb unes metodologies que apliquen la teoria a 
la pràctica; s’imparteixen a distància, de forma 
semipresencial o presencial.

Més de 315.000 hores de formació impartida.

Més de 1.700 cursos realitzats.

Uns 40.000 alumnes formats, de
diversa procedència, les Balears, Espanya i 
més de 20 països del món.

Al voltant de 900 docents i professionals 
col·laboren amb nosaltres cada any.



Un Campus ple 
d’oportunitats!
Matriculant-te a UIBTalent accediràs a les 
facilitats que t’ofereixen la UIB i la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servei d’orientació 
professional del DOIP 
Assesorament gratuït

• CampusEsport Preus 
especials a les nostres 
instal·lacions esportives

• Club d’emprendedors de 
la UIB Assessorament per a 
emprenedors

• Biblioteca Accés a totes 
les nostres biblioteques i 
biblioteca digital

• WiFi a tot el campus

uib.cat
fueib.org

https://www.facebook.com/fueib
https://twitter.com/fueib
https://www.youtube.com/channel/UChWHNVVn82U7UH0RK_ziAIg
https://www.instagram.com/fueib/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-universitat-empresa-de-les-illes-balears


Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives

Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants

Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

https://www.facebook.com/uibtalent
https://twitter.com/uibtalent

