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Estratègies  
per a aprendre i no obl idar la LSC 

 
 
Aprendre la llengua de signes catalana (des d'ara LSC) pot ser més 
senzill del que sembla. El primer és posar-te en contacte amb el teu 
professor/a perquè t'orienti què has de fer per a practicar la LSC i no 
oblidar-la.  
 
Principalment, has de treballar diferents habilitats com la conversa i 
l'escolta. Si només vas a classe unes poques hores cada setmana no serà 
suficient, has de treballar a casa una estona cada dia.  
 
Sens dubte, la millor manera d'aprendre una llengua signada és anar a 
les associacions, participar en activitats, trobades i jornades on van les 
persones sordes, etc. Però si no tens l'oportunitat, sempre es pot millorar 
molt practicant pel teu compte.  
 
Hi ha estratègies que pots seguir per a aprendre una llengua bé, però 
creiem que no cal oblidar que la paraula clau per a això és "mot ivació".  
 
A continuació hi ha una sèrie de consells per a ajudar-te a motivar-te i a 
tenir èxit amb les llengües de signes. Són útils per a aprendre qualsevol 
llengua de signes i fins i tot el sistema de signes internacional.  
 

1. Primer de tot conf ia en tu mate ix que pots aconseguir-ho. 
Segurament ja saps que aprendre una llengua té la seva complicació però 
no és impossible.  
 

2. Gaudeix-lo . Treu el millor profit de la nova llengua, de la seva 
cultura i d’una concepció del món visual gràcies a la qual n’aprendràs i 
coneixeràs gent nova.  
 

3. Pract icar la LSC davant del mirall. També, pots signar davant 
d'una videocamara o webcam (a les botigues les pots trobar per un preu 
econòmic) i després et corregeixes. O pots signar practicant amb algun 
company/a de classe intentant no parlar amb veu ni vocalitzar.  
 

4. A la web lscterrassa.wordpress.com a l'apartat de recursos, pots 
veure diferents webs de vocabulari i diferents diccionaris on pots aprendre 
i/o repassar el lèxic en LSC.  
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5. Practica cada dia durant per iodes curts de temps diverses 
vegades al dia. No tens perquè fer les mateixes activitats.  
 
Pots fer els deures, veure vídeos per Internet, observar presentadors sords 
o intèrprets de LSC a la TV, llegir una mica els diccionaris o materials 
didàctics de la LSC, signar el vídeo i enviar-lo a una amiga (si és oïdora 
que sàpiga la LSC) o repassar vocabulari o gramàtica.  
 
Si estàs una mica avorrit, entra al Youtube, escolta vídeos, acudits, 
poesies, anècdotes, contes, etc.  
 
Aquí teniu la llista d'enllaços per a treballar la comprensió en LSC:  
 

- Mult iv isuals ignes de Youtube (nivell bàsic i mig)  
 

- WebVisual (nivell avançat)  
 

- Entrev istes en LSC amb so feta per l'Agrupació de sords de Vic 
(nivell avançat)  

 
- Blog de Josep Segimon (nivell avançat).  

 
- . .. 

 

6 . Busca persones nadives amb interessos similars als teus. Utilitza les 
noves tecnolog ies per a comunicar-te en LSC. Pots practicar la llengua 
signada amb ooVoo, Skype, Camfrog, MSN, i millorar les teves competències.  
 

7 . fes els deures i treballs en LSC. Demana al teu professor/a que 
te'ls corregeixi i dóna’ls-hi una ullada després. No t'avergonyeixis.  
 

8 . Compra una petita llibreta. Escriu o dibuixa els nous signes, frases, 
notes de gramàtica, expressions, etc. És molt efectiu repassar els apunts 
que vas prenent.  
 

9 . Alguna vegada has pensat aprendre la SignoEscriptura? És 
un sistema que ajuda a escriure i llegir la llengua de signes. És una mica 
difícil que ho aprenguis tot sol sense l'ajuda del professor però us 
adjuntem un enllaç que pas a pas t’explica com transcriure la llengua de 
signes:  
 
http://www.signwriting.org/arxivi/docs5/sw0494-SignoEscritura-Parkhurst-
ÉS-LSE.pdf  
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10. Si t’equivoques, no t'atabal is . Els teus amics nadius o el teu 
professor et corregiran. A més també, s'aprèn dels errors i cada vegada 
que en facis un t'adonaràs i milloraràs.  
 

11. El millor consell és la immersió l ingü íst ica. Si tens l'oportunitat 
col·labora amb l'associació o projectes. O bé pots anar a les mostres, 
festivals, trobades, campaments, seminaris, etc. de persones sordes.  
 
També existeixen associacions de persones sordes que organitzen 
conferències i/o tertúlies amb regularitat.  
 

12. Animeu-vos i apunteu-vos al Facebook de “Llengua de Signes 
Catalana de l’Associació de persones sordes de Terrassa” on s’informa 
de les activitats relacionades amb la LSC per a practicar-la. 
  
 

Molta sort! !  
 
 
Dept. de formació de Llengua de signes catalana de l’Associació de 
persones sordes de Terrassa (lscterrassa@hotmail.es)  


