
INTRODUCCIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES

En acabar l'activitat l'assistent podrà ( descripció dels objectius de l'activitat):

OBJECTIUS GENERALS

- Adquirir conceptes teòrics bàsics sobre la llengua de signes i la comunitat sorda, que faciliten l'aprenentatge
d'habilitats elementals per a l'inici de converses amb persones sordes.
- Conèixer els aspectes més rellevants de la idiosincràsia de les persones sordes com a primer pas per a acostar-se al
col·lectiu.
- Adquirir coneixements molt bàsics de la llengua de signes per a poder presentar-se i formular/contestar preguntes
bàsiques de la vida quotidiana.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Es pretén facilitar a l'alumnat els recursos visuals i les eines apropiades perquè puguen participar en intercanvis
comunicatius breus sobre activitats i assumptes quotidians.

En finalitzar el curs, l'alumnat haurà de ser capaç de:

- Establir una comunicació bàsica amb persones sordes.
- Conèixer la cultura i els trets més importants del col·lectiu de persones sordes.
- Conèixer la situació actual d'aquest col·lectiu en els diferents àmbits socials (educació, vida laboral, vida social, etc.).

Coneixements previs necessaris:

Cap requisit

Acció formativa dirigida a:

Qualsevol persona interessada a conèixer aquest llenguatge, incloent-hi els membres de la UPV que interactuaran
amb persones amb dificultats auditives.

Temes que cal desenvolupar:

MODULE I. Aspectes sociològics de les persones sordes

1. Concepte integral de persona sorda.
2. Entitats que treballen amb i per a les persones sordes.
3. Les persones sordes en la societat. Les barreres de comunicació.
4. La tecnologia d'ajuda i els/les intèrprets de llengua de signes.
5. Pautes bàsiques per a la comunicació amb persones sordes.

MODULE II. Llengua de signes

0. Presentacions, salutacions i fórmules de cortesia.
1. Dies de la setmana, mesos i hores.
2. Ciutats i pobles de l'entorn.
3. Professions i estudis.
4. La família.
5. Oci i temps lliure.

Metodologia didàctica:

Es fomenta l'ús del llenguatge de signes com a eina de treball. A través d'aquest, se sensibilitzarà sobre la situació de
les persones amb dificultats auditives.
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Informació d'interés:

Durant molts anys, les persones sordes hem treballat per a aconseguir una societat igualitària, una societat accessible
per al nostre col·lectiu i aconseguir també el reconeixement oficial de la nostra llengua, la Llengua de Signes, amb la
qual podem fer desaparèixer definitivament les barreres de comunicació que encara existeixen dins de la societat
actual.

Actualment, el reconeixement legal de la nostra llengua i la realitat de la nostra societat ens demostra que cada dia la
participació de les persones sordes va en augment, cosa que suposa la presència d'una altra llengua en l'entorn
laboral i social, la Llengua de Signes. Com a conseqüència, ens trobem amb la necessitat de comunicar-nos amb
diverses persones, i hem de tenir en compte les necessitats comunicatives i socials d'aquest col·lectiu específic.

Els cursos d'Introducció a la Llengua de Signes pretenen donar una visió global de la Comunitat Sorda, de quins són
les seues característiques i idiosincràsia, així com donar a conèixer la seua llengua, la Llengua de Signes.

Quan parlem de Llengua de Signes, ens referim a una llengua completa, amb una gramàtica, semàntica i sintaxi pròpia
i que, a diferència de la llengua oral, es basa en una modalitat visual i gestual.

La comunitat sorda utilitza la llengua de signes com a vehicle per a expressar les seues inquietuds, les seues
emocions, els seus pensaments i les seues esperances d'anar suprimint les barreres de comunicació per a poder
gaudir d'un accés a la formació i a la informació en igualtat de condicions.

Condicions generals

L'acció formativa complix les següents condicions generals: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?4

Organitzadors:

Responsable d'activitat VICERRECTOR/A RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN

Dades bàsiques:

Adreça web http://www.upv.es/entidades/SPNL/

Tipus de curs FORMACIÓN ESPECIFICA

Estat PREINSCRIPCIÓ

Duració en hores 22,5 hores presencials

Informació tècnica docent El curso, impartido por la Fundación CV Fesord, está promovido por el
Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación. De esta manera, la UPV
amplía su compromiso para ampliar la accesibilidad de la educación superior a la
sociedad en general.

On i quan:

On VALÈNCIA

Horari VESPRADA

Observacions de l'horari Las clases se impartirán los lunes y los miércoles por la tarde, de 15:30 a 18.00
horas. Las fechas del curso son: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de febrero; 2 y 4 de
marzo.

Lloc d'impartició Casa del Alumno.  Edificio 4K - Sala de Grados 1 - Campus de Vera UPV

Data d'inici 3/02/20

Data d'acabament 4/03/20

Dades de matriculació:
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Inici de preinscripció 20/12/19

Mínim d'alumnes 5

Màxim d'alumnes 30

Preu 10,00 euros

Observacions al preu 5,00 € - Personal UPV
5,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
5,00 € - Alumno UPV
10,00 € - Público en general

Professorat:

GIMENO MORERA, JOSÉ ANTONIO
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