QUE M’ENTENS?
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OBJECTIUS ESPECÍFICS
•

Desenvolupar l’expressió corporal.

•

Utilitzar la gestualitat com a estratègia comunicativa.

•

Introduir la Llengua de Signes Catalana (LSC) com a eina comunicativa per a tothom.

MATERIAL NECESSARI
•

Campaneta per al Temps M’escolto

•

Joc de 10 cartes de signes bàsics

•

Vídeos de les realitzacions dels signes de la LCS

METODOLOGIA
•

Immersió -Temps M’escolto

Fem una rotllana i seiem a terra, amb les mans sobre els genolls. Presentem la campaneta i la
fem sonar suaument. Ens preparem fent una, dues o tres respiracions profundes. Expliquem
que estant en grup podem sentir com tothom forma part d’alguna cosa més gran, d’un «nosaltres». Ho provarem donant-nos les mans i, en silenci, imaginarem un raig de llum ben blanca
passant pel nostre cos d’un costat a l’altre, unint-nos entre nosaltres. Podem indicar a l’alumnat el sentit del flux o bé deixar que simplement imaginin l’energia passant entre les persones
que conformen el cercle. Al cap d’uns minuts, fem tres respiracions profundes per acabar l’activitat i toquem la campaneta.
•

Presentació

Els titelles de l’àmbit «Jo» ens expliquen que els nous titelles no entenen la nostra llengua i
que, mentre no l’aprenen, els agradaria que els ensenyéssim a comunicar-nos amb gestos. Les
imatges del joc de cartes son orientatives i serveixen com a recordatori. És convenient que,
abans de fer l’activitat amb l’alumnat, l’equip docent observeu com es realitzen correctament
els signes de la LCS. Trobareu els vídeos al web del Sigues tu.

Sigues tu

M’AGRADA COM ETS

ÀMBIT NOSALTRES

•

Observar, escoltar, expressar

En cercle, una persona voluntària agafarà una carta i representarà el signe. La resta del grup
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haurà de repetir-lo i mirar d’endevinar què significa. Podem donar pistes! Qui ho endevini se
situa davant del grup, és el seu torn. Quan el grup ja conegui tots els signes, podeu fer-los
servir per comunicar-vos quan vulgueu o practicar-los a estones. Si desitgeu ampliar coneixements, voleu fer les vostres pròpies cartes o teniu dubtes, visiteu l’apartat de recursos de LSC
a la web.
•

Compartir

Seiem en rotllana i compartim: Heu vist alguna vegada una persona comunicant-se amb la
llengua de signes? Sabíeu que cada llengua de signes té el seu propi vocabulari? Quins gestos
hem treballat? Amb què tenen relació? Quin ens ha agradat més? Trobem que pot ser útil per
a tothom? Hi ha algun gest que tothom entén sense quasi ni haver-lo après? (jo, tu, nosaltres,
vosaltres, menjar, beure…).

I PER TREBALLAR EN FAMÍLIA...
El joc de la mímica és perfecte per desenvolupar l’expressió corporal, i és una bona excusa per
passar una estona divertida en família i treballar el vincle. Podeu descarregar-vos les cartes des
de la web del «Sigues tu» i divertir-vos a casa amb els nous personatges.

Sigues tu

M’AGRADA COM ETS

ÀMBIT NOSALTRES

