JUGA I APRÈN
EN LLENGUA DE SIGNES

“Les persones sordes no poden aprendre
a escoltar, però les oïdores sí a signar”

Qui ens ensenyarà?

AGILS Accessibilitat és una empresa que es
dedica a la formació de llengua de signes
catalana (LSC) per trencar barreres de
comunicació entre les persones sordes i les
oïdores.

Un equip de monitors i monitores sords amb
la titulació de dinamitzador de temps lliure

Oferim:

Quan?

cursos impartits per professorat amb
sordesa
- Certificats oficials reconeguts per
la Generalitat de Catalunya
- Nivells: A, A1, A2, B1 i B2
- Impartits a les nostres aules o als
centres educatius
activitats extraescolars dinamitzades
per monitors i monitores amb
sordesa
- Aprèn jugant...!
- Alumnes agrupats en franges de 3
cursos (P3 - P5, 1r - 3r, 4t - 6è)
- Impartides a centres escolars del
Barcelonès

On es farà?
A l’Escola La Farigola del Clot

“Juga i aprèn en llengua de signes” és una
extraescolar que ofereix una estona d’oci i
lleure educatiu mentre els joves aprenen
un sistema de comunicació diferent,
original, integrador i enriquidor.
Per una escola inclusiva, per una escola
multilingüe, per una escola innovadora!

Del 2 d´octubre de 2017 al 21 de juny de
2018
P3 – P5: Dimarts i dijous 16:45h - 17:45h
1r – 3r: Dilluns i dimecres 16:45h - 17:45h
4t – 6è: Dilluns i dimecres 18h - 19h
I... quin preu té?
Pagament inicial de 20€ en concepte de
material

Què fem?
Activitats i dinàmiques de grup en llengua
de signes catalana on s’adquiriran
coneixements sobre la Comunitat Sorda i la
llengua amb la que es comuniquen
A qui va adreçat?
A nens i nenes d’infantil a cicle superior
amb ganes de gaudir d’una estona
divertida i on la comunicació no verbal
serà la protagonista

Preu 25€/mes
Inscripcions: Un mínim de 10 i un màxim de
25 alumnes per grup
_________________________________________
Vine a la sessió informativa! I no et perdis el
dia de prova (totalment gratuït)
Si estàs interessat posat en contacte amb
farigoladelclot@gmail.com
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