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 A lingua de signos é 

todo o que queiramos a través dela. Por sorte, a lingua de signos, tamén é 

diferentediferentediferentediferente

 Resulta 

utilizar

co funcionamento das linguas orais (galego, cas

 Ademais de aprender unha lingua nova que nos permite comunicarnos e 

aprender das persoas xordas, esta lingua axuda a estimular

aspectos

psicomotricidade finapsicomotricidade finapsicomotricidade finapsicomotricidade fina
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A lingua de signos é igualigualigualigual que tódalas linguas do mundo; podemos dicir 

todo o que queiramos a través dela. Por sorte, a lingua de signos, tamén é 

diferentediferentediferentediferente, xa que se trata dunha lingua visual e xestuallingua visual e xestuallingua visual e xestuallingua visual e xestual

Resulta fascinante ser quen de entender e expresar en lingua de signosfascinante ser quen de entender e expresar en lingua de signosfascinante ser quen de entender e expresar en lingua de signosfascinante ser quen de entender e expresar en lingua de signos

utilizar os recursos que lle son propios e que, moitas veces, pouco teñen que ver 

co funcionamento das linguas orais (galego, castelán, etc

Ademais de aprender unha lingua nova que nos permite comunicarnos e 

aprender das persoas xordas, esta lingua axuda a estimular

aspectos: expresión facial e corporalexpresión facial e corporalexpresión facial e corporalexpresión facial e corporal, memoria e pensamento visualmemoria e pensamento visualmemoria e pensamento visualmemoria e pensamento visual

psicomotricidade finapsicomotricidade finapsicomotricidade finapsicomotricidade fina, lateralizaciónlateralizaciónlateralizaciónlateralización, coordinación corporalcoordinación corporalcoordinación corporalcoordinación corporal
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que tódalas linguas do mundo; podemos dicir 

todo o que queiramos a través dela. Por sorte, a lingua de signos, tamén é 

lingua visual e xestuallingua visual e xestuallingua visual e xestuallingua visual e xestual. 

fascinante ser quen de entender e expresar en lingua de signosfascinante ser quen de entender e expresar en lingua de signosfascinante ser quen de entender e expresar en lingua de signosfascinante ser quen de entender e expresar en lingua de signos e de 

os recursos que lle son propios e que, moitas veces, pouco teñen que ver 

telán, etc.). 

Ademais de aprender unha lingua nova que nos permite comunicarnos e 

aprender das persoas xordas, esta lingua axuda a estimular os seguintes 

memoria e pensamento visualmemoria e pensamento visualmemoria e pensamento visualmemoria e pensamento visual e espacialespacialespacialespacial, 

coordinación corporalcoordinación corporalcoordinación corporalcoordinación corporal, etc. 

 



 

 

 Están 

 Pero tamén poden organizarse para 

estean interesados 

organización de 

 A 

        

        

        

 O nivel de 

equivalente a un 

organiza actualmente a Escola Oficial de Idiomas) 

A QUEN ESTÁN DIRIXIDOS?A QUEN ESTÁN DIRIXIDOS?A QUEN ESTÁN DIRIXIDOS?A QUEN ESTÁN DIRIXIDOS?

A quen estan dirixidosA quen estan dirixidosA quen estan dirixidosA quen estan dirixidos
    

Están dirixidosdirixidosdirixidosdirixidos principalmente a rapaces de Primariarapaces de Primariarapaces de Primariarapaces de Primaria

Pero tamén poden organizarse para profesoresprofesoresprofesoresprofesores

estean interesados en coñecer esta lingua. Nestes casos, pode optarse tamén pola 

organización de obradoiros de iniciaciónobradoiros de iniciaciónobradoiros de iniciaciónobradoiros de iniciación, para así ter un primeiro contacto.

A temporalizacióntemporalizacióntemporalizacióntemporalización destes cursos:  

 De outubro a maio 

 Dúas sesións semanais (segundo a disponibilidade dos rapaces)

 Sesións 1111    horahorahorahora    ou    1 hora e 1/21 hora e 1/21 hora e 1/21 hora e 1/2    

O nivel de competencia en lingua de signoscompetencia en lingua de signoscompetencia en lingua de signoscompetencia en lingua de signos

equivalente a un inicial 2inicial 2inicial 2inicial 2, aproximadamente (segundo dos 6 niveis nos que se 

organiza actualmente a Escola Oficial de Idiomas)  

A QUEN ESTÁN DIRIXIDOS?A QUEN ESTÁN DIRIXIDOS?A QUEN ESTÁN DIRIXIDOS?A QUEN ESTÁN DIRIXIDOS? 
 

A quen estan dirixidosA quen estan dirixidosA quen estan dirixidosA quen estan dirixidos????     

rapaces de Primariarapaces de Primariarapaces de Primariarapaces de Primaria e da ESOESOESOESO.... 

profesoresprofesoresprofesoresprofesores    e mesmo nais nais nais nais e paispaispaispais que 

coñecer esta lingua. Nestes casos, pode optarse tamén pola 

, para así ter un primeiro contacto. 

(segundo a disponibilidade dos rapaces) 

competencia en lingua de signoscompetencia en lingua de signoscompetencia en lingua de signoscompetencia en lingua de signos que se poderá acadar é 

(segundo dos 6 niveis nos que se 



 

 Os grupos han ter 

características da lingua, non se poden saturar os grupos con máis de 15 

alumnos)

  Xuntaranse a rapaces que formen parte dos mesmos ciclos educativos.

 

 

OS GRUPOSOS GRUPOSOS GRUPOSOS GRUPOS    

OS GRUPOSOS GRUPOSOS GRUPOSOS GRUPOS
    
    
    
    

Os grupos han ter unununun    mínimo de 10 e unmínimo de 10 e unmínimo de 10 e unmínimo de 10 e un máximo de 15 alumnosmáximo de 15 alumnosmáximo de 15 alumnosmáximo de 15 alumnos

características da lingua, non se poden saturar os grupos con máis de 15 

alumnos) 

Xuntaranse a rapaces que formen parte dos mesmos ciclos educativos.

 

 

OS GRUPOSOS GRUPOSOS GRUPOSOS GRUPOS    

máximo de 15 alumnosmáximo de 15 alumnosmáximo de 15 alumnosmáximo de 15 alumnos (polas 

características da lingua, non se poden saturar os grupos con máis de 15 

Xuntaranse a rapaces que formen parte dos mesmos ciclos educativos. 



 

    

    Pouco máis que 

por este tipo de clases, xa que non se precisa 

memoria disposta a acción.

    Puntualmente a profesora facilitará algún 

(mais ecolóxico e 

levará 

    Unha aula despexada na que se poidan poñer en 

non precisamos

    Sería

 

RESCURSOS NECESARIOSRESCURSOS NECESARIOSRESCURSOS NECESARIOSRESCURSOS NECESARIOS

RECURSOS NECESARIOSRECURSOS NECESARIOSRECURSOS NECESARIOSRECURSOS NECESARIOS

Pouco máis que os nosos ollos e mansos nosos ollos e mansos nosos ollos e mansos nosos ollos e mans. Rapaces e adultos sentímonos atraidos 

por este tipo de clases, xa que non se precisa nin ler nin escribir, so a nosa 

memoria disposta a acción. 

Puntualmente a profesora facilitará algún materialmaterialmaterialmaterial

mais ecolóxico e doado para facilitar material que precisa tanta imaxe).

levará unha mostra de diccionariosunha mostra de diccionariosunha mostra de diccionariosunha mostra de diccionarios e material en lingua de signos.

Unha aula despexada na que se poidan poñer en 

precisamos mesas).  

Sería estupendo poder contar tamén cun canóncanóncanóncanón
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RECURSOS NECESARIOSRECURSOS NECESARIOSRECURSOS NECESARIOSRECURSOS NECESARIOS    

. Rapaces e adultos sentímonos atraidos 

nin ler nin escribir, so a nosa 

materialmaterialmaterialmaterial, pero sempre vía dixitalvía dixitalvía dixitalvía dixital 

cilitar material que precisa tanta imaxe). A docente 

lingua de signos. 

Unha aula despexada na que se poidan poñer en U as cadeirasU as cadeirasU as cadeirasU as cadeiras (lembra que 

canóncanóncanóncanón e con conexión wiwiwiwi----fifififi á Rede. 

 



    

 

 

 

  Estas son unhas 

ORZAMENTOORZAMENTOORZAMENTOORZAMENTO    

orzamentoorzamentoorzamentoorzamento

    

Duración da sesiónDuración da sesiónDuración da sesiónDuración da sesión    

    

Mensualidade por alumno/aMensualidade por alumno/aMensualidade por alumno/aMensualidade por alumno/a

1 hora1 hora1 hora1 hora    17171717

1 hora e 1/21 hora e 1/21 hora e 1/21 hora e 1/2    23232323

Estas son unhas tarifas iniciaistarifas iniciaistarifas iniciaistarifas iniciais, flexibles á modificacións e acordos.

    
 

orzamentoorzamentoorzamentoorzamento 

Mensualidade por alumno/aMensualidade por alumno/aMensualidade por alumno/aMensualidade por alumno/a    

17171717€€€€    

23232323€€€€    

, flexibles á modificacións e acordos. 



    

 

 

  Licenciada en Filoloxía Hispánica

  Intérprete de lingua de signos

  Actualmente: tese de doutoramento sobre a lingua de signos

DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    

DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    

Licenciada en Filoloxía Hispánica 

Intérprete de lingua de signos 

Actualmente: tese de doutoramento sobre a lingua de signos

 

 

    

Actualmente: tese de doutoramento sobre a lingua de signos 

 


