SAPS LLENGUA DE SIGNES PERÒ NO TENS CAP
CERTIFICAT?

PROVES DE NIVELL DE LLENGUA DE
SIGNES CATALANA
El teu nivell de LSC certificat per la Federació de
Persones Sordes de les Illes Balears

DESTINATARIS: PERSONES SORDES O OÏDORES
MAJORS DE 16 ANYS.
NIVELLS: A1, A2, B1
QUAN? 12 I 13 DE JUNY

FI D'INSCRIPCIÓ: 22/05/2021
PREU: 17,50€
PREU AMB DESCOMPTE 10%: 15'75€

Per a més informació: assorme@assorme.org
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BASES REGULADORES DE LA
CONVOCATÒRIA DE PROVES
DE LLIURE ACCÉS DE
LLENGUA DE SIGNES
CATALANA
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Continguts

Seguint les especificacions del Marc Comú Europeu de les Llengües i del
Centre Nacional de Normalització Lingüística de les Llengües de Signes, els
continguts que corresponen a cada nivell són:
Al nivell A1:
- Usuaris bàsics, capaços de comunicar-se en situacions de la vida
quotidiana amb expressions d'ús freqüent, utilitzant vocabulari
elemental i frases senzilles. Presentacions i informació personal
bàsica.
Al nivell A2:
- Usuaris bàsics, capaços de comunicar-se en situacions de la vida
quotidiana amb expressions d'ús freqüent, utilitzant vocabulari
elemental i frases. Presentacions, informació personal, família,
compres, llocs i ocupacions. Descripcions sobre el passat i el seu
entorn, i expressió de necessitats.
Al nivell B1:
- Usuaris independents i amb fluïdesa amb l'idioma. Vocabulari sobre
situacions de treball, estudi o d'oci. Expressió i comprensió senzilla
sobre experiències, somnis, esperances i motivacions.

Persones
destinatàries
Metodologia

Professorat
Lloc

- Persones sordes o oïdores de 16 anys d'edat o més gran.
Els exàmens consten de quatre parts:
- Diàlegs
- Comprensió
- Expressió
- Coneixements de la comunitat sorda
Les proves seran totes signades exceptuant la de coneixement de la comunitat
sorda per als nivells A1 i A2, que serà una prova escrita.
Especialistes en llengua de signes catalana acreditats per la CNSE.
Tenint en compte la situació sanitària actual derivada de l'COVID-Sars-19 dia
29 de maig (un cop finalitzat el procés d'inscripció) s'enviarà un correu
electrònic als participants per:
- Confirmar si es realitzen les proves presencials o bé en línia.
- Confirmar hora de l'examen i lloc si fos necessari.

Calendari

La convocatòria per a l'any 2021 se celebrarà el mes de maig en les dates
següents:
- Nivell A1: 12 o 13 de juny de 2021
- Nivell A2: 12 o 13 de juny de 2021
- Nivell B1: 12 o 13 de juny de 2021
Cada prova tindrà l'opció d'acudir al torn de matí o a el torn de tarda,
depenent de com ho hagin especificat en la inscripció telemàtica realitzada
prèviament.
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- El període d'inscripció i pagament de tots els nivells finalitza el dia
29 de maig de 2021.
- Una persona pot inscriure a diversos nivells en la mateixa convocatòria.
1. Realitzar la inscripció telemàtica: aquí
2. Realitzar la transferència bancària en referència a el pagament de el
curs, el termini màxim és el dia 29 de maig amb les següents dades:
 Concepte: PROVES LS, NOM I LLINATGES
 Beneficiari: Federació de Persones Sordes de las Illes Baleares (FSIB)
Entitat bancaria: Caixa Colonya
 Número de CC: IBAN ES88 2056 0020 0810 0199 7525
3. Enviar la còpia del justificant del pagament al següent correu
electrònic: assorme@assorme.org
4. Enviar copia de la següent documentació:
- DNI/NIE
- Certificat de discapacitat (si es posseeix)
- Carnet de soci de alguna associació de persones sordes de las Illes
Baleares (si es posseeix)
Després de superar l'avaluació, obtindràs un certificat electrònic en format
PDF amb un codi d'autenticitat equivalent a un certificat en paper de tota la
vida, que també podràs imprimir.

Procediment
d’inscripció

Certificació acreditació

El certificat acredita un nivell de competència A1, A2 o B1 en llengua de signes
espanyola segons el Marc Europeu de Referència per a les Llengües i està
homologat per la Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE), el que
t'habilita per a continuar els teus estudis en nivells superiors en qualsevol dels
centres de la Xarxa Estatal de Llengües de Signes Catalana en les comunitats
autònomes corresponents.
Les persones que hagin superat les proves, se'ls comunicarà en el termini de
14 dies hàbils.
No cal tenir una titulació prèvia. Es poden inscriure totes les persones que
vulguin obtenir qualsevol nivell dels inclosos en la present convocatòria, sense
importar el sistema d'aprenentatge que hagin seguit (cursos,
autoaprenentatge, llengua natural, llengua materna ...)

Requisits

Preu i descomptes

PREU: 17, 50€ (per cada nivell al que la persona interessada s’inscrigui)
DESCOMPTES 10%  preu 15’75€:
1) Ser soci/a de una associació de Persones Sordes de las Illes Baleares:
- Associació de Persones Sordes de Mallorca.
- Associació de Persones Sordes de Menorca.
- Associació de Persones Sordes d’Eivissa i Formentera.
2) Discapacitat reconeguda de 33% o més.

VÍDEO ACCESSIBLE EN LSC (fes clic aquí)
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MODELS D’EXAMEN
CONVOCATÒRIA 2021
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MOSTRA D’UN EXAMEN DE LSC DEL NIVELL A1
El present document està basat en l'anàlisi de materials diversos sobre l'avaluació dels
coneixements de la LSC, però sobretot s'ha tingut en compte La proposta curricular de la llengua
de signes catalana de la CNSE, amb les adaptacions pertinents a la realitat social de les persones
sordes de les Illes Balears (IB).
Aquest document és una proposta de la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears (FSIB)
en col·laboració amb la Universitat dels Illes Balears (UIB).
Prova d’expressió

RESUM DE LES PROVES
L’examinand ha d’expressar-se en LSC i ha de fer-ho en un context
d’interacció comunicativa. La prova serà gravada en vídeo pel seu
posterior anàlisi i avaluació per part de l’equip d’avaluadors

Prova de comprensió

L’examinand haurà de respondre a unes preguntes relacionades
amb 2 vídeos on diferents actors es comunicaran amb LSC. La
prova serà tipus test, i poden incloure múltiples respostes o també
respostes de tipus vertader-fals.

Prova de diàleg

L’examinand ha de comunicar-se en LSC amb una altra persona (un
altre examinant)

Prova de coneixements
sociolingüístics

L’examinand ha de respondre de tipo test sobre aspectes socials
del dia a dia de les persones sordes o sobre les llengües de signes.

PROVA D’EXPRESSIÓ
1) Has de presentar-te i donar informació sobre tu mateix. S’espera que siguis capaç de:
a) Saludar y desperta correctament.
b) Dir el teu nom i cognoms (dactilologia), el teu signe-nom.
c) La teva direcció (a on vius).
d) El teu ofici o estudis, de què treballes o si no treballes (estudiant o en atur).
e) Com es el teu correu electrònic?
f) Quin és el teu número de telèfon?
g) Ets una persona sorda?
2) Has de ser capaç de presentar a la teva família.
3) Com es la teva casa? Descriu-la.
4) Has de parlar de les teves aficiones.
5) Digues en LSC:
a) Mesos de l’any
b) Estaciones de l’any
6) Imagina que vas a un bar i demanes menjar i beguda.
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PROVA DE COMPRENSIÓ
Després de veure el vídeo , respon a les següents preguntes:
1) Digues el nom de la persona que signa
a) Juan
b) Joan
c) Juana
d) Joana
2) On viu?
a) General Riera 90, 3-A
b) General Riera 90, 4-A
c) General Rius 90, 3-A
3) Quants germans té?
a) Un germà i una germana
b) Dos germans
c) Dos germans i una germana
4) Com es la seva casa?
a) Petita, dues habitacions, un menjador i un lavabo.
b) Gran, tres habitacions, un menjador i dos lavabos.
c) Gran, amb terrassa, dues habitacions, dos lavabos y un menjador.
5) Treballa de venedor
a) Vertader
b) Fals

PROVA DE DIÀLEG
Has de comunicar-te en LSC amb la persona que tens al costat, interessar-te per qui és, com es
diu, a què es dedica, si treballa o estudia, i on viu.

PROVA DE CONEIXEMENTS SOCIOLINGÜÍSTICS
1) Les llengües de signes en realitat son codis i no llengües.
a) Vertader
b) Fals
2) Cada llengua oral té sempre el seu equivalent a llengua de signes. Per exemple: anglès >
llengua de signes anglesa.
a) Vertader
b) Fals
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3) Les llengües de signes col·loquen la oració així: subjecte-objecte-verb.
Per exemple: JOAN ENTREPÀ MENJAR
a) Vertader
b) Fals
4) No es pot fer poesia en llengua de signes, perquè no s'escriu.
a) Vertader
b) Fals
5) A Espanya s’han reconegut…
a) Dues llengües de signes, l’espanyola i la catalana.
b) Una sola llengua de signes, l’espanyola.
c) Quatre llengües de signes: l’espanyola, la catalana, la basca i la gallega.

6) Dir sordmut és correcte perquè les persones sordes no poden parlar.
a) Es incorrecte, però no parlen.
b) Es correcte.
c) Es incorrecte, sí que poden parlar.
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MOSTRA D’UN EXAMEN DE LSC DEL NIVELL A2
El present document està basat en l'anàlisi de materials diversos sobre l'avaluació dels
coneixements de la LSC, però sobretot s'ha tingut en compte La proposta curricular de la llengua
de signes catalana de la CNSE, amb les adaptacions pertinents a la realitat social de les persones
sordes de les Illes Balears (IB).
Aquest document és una proposta de la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears (FSIB)
en col·laboració amb la Universitat dels Illes Balears (UIB).
Prova d’expressió

RESUM DE LES PROVES
L'examinand ha de expressar-se en LSC i ha de fer-ho en un context
d'interacció comunicativa. La prova serà gravada en vídeo per al
seu posterior anàlisi i avaluació per part de l'equip d'avaluadors.

Prova de comprensió

L'examinand haurà de respondre a unes preguntes relacionades
amb 2 vídeos en què diferents actors es comuniquen en LSC. La
prova serà tipus test, i poden incloure múltiples respostes o també
respostes de tipus veritable-fals.

Prova de traducció i
diàleg

L'examinand ha de d'interpretar en LSC una escena o història que
li serà facilitada en format paper. Pot incloure text i vinyetes.

Prova de coneixements
sociolingüístics

L'examinand ha de respondre de manera adequada i correcta, fent
ús de la LSC, a preguntes sobre aspectes socials del dia a dia de les
persones sordes.

PROVA D’EXPRESSIÓ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Què has descobert aprenent llengua de signes?
Explica’m com imagines la teva casa ideal. Com t'agradaria que fos l'entorn?
Convida a uns amics a visitar Menorca, quin menjar típic pots oferir-los? A on?
Quina és la tasca del banc d'aliments a Menorca?
Vas a una entrevista laboral. Com et presentaries per accedir al lloc de feina?
Quina és la teva opinió sobre el camí de Santiago? Penses que és una experiència positiva
o negativa?

PROVA DE COMPRENSIÓ
Després de veure el vídeo, respon les següents preguntes:
1) Digues el nom de la persona que signa
a) Juan
b) Joan
c) Juana
d) Joana
2) Treballa a un museu.
a) Verdader
b) Falso
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3) Quan treballa?
a) De dia.
b) Per la tarda.
c) Per la nit.
4) Qui ha vingut?
a) Un policia.
b) Un carter.
c) Un advocat.
d) Un jutge.
5) De qui parlen?
a) Del director del museu.
b) D’un altre policia.
c) D’una persona que va anar al museu.

PROVA DE TRADUCCIÓ I DIÀLEG
Descriu al teu company què passa a la vinyeta, qui apareix i què li passa. Respon a les preguntes
que et pugui fer el teu company (un altre examinant).

PROVA DE CONEIXEMENTS SOCIOLINGÜÍSTICS
Respon a les següents preguntes, fent ús de la LSC:
1) Quines possibles adaptacions per a persones sordes es poden fer a una casa?
2) Explica què passa el 14 de juny i perquè és important per a les persones sordes.
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MOSTRA D’UN EXAMEN DE LSC DEL NIVELL B1
El present document està basat en l'anàlisi de materials diversos sobre l'avaluació dels
coneixements de la LSC, però sobretot s'ha tingut en compte La proposta curricular de la llengua
de signes catalana de la CNSE, amb les adaptacions pertinents a la realitat social de les persones
sordes de les Illes Balears (IB).
Aquest document és una proposta de la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears (FSIB)
en col·laboració amb la Universitat dels Illes Balears (UIB).
Prova d’expressió

Prova de comprensió

RESUM DE LES PROVES
L'examinand ha de expressar-se en LSC i ha de fer-ho en un context
d'interacció comunicativa. La prova serà gravada en vídeo per al
seu posterior anàlisi i avaluació per part de l'equip d'avaluadors.
L'examinand haurà de respondre a unes preguntes relacionades
amb 2 vídeos en què diferents actors es comuniquen en LSC. La
prova serà tipus test, i poden incloure múltiples respostes o també
respostes de tipus veritable-fals.
*Els alumnes de B1 realitzaran aquesta prova mitjançant la LSC.

Prova de traducció i
diàleg

L'examinand ha de d'interpretar en LSC una escena o història que
li serà facilitada en format paper. Pot incloure text i vinyetes.
*Els alumnes de B1 realitzaran aquesta prova mitjançant la LSC.

Prova de coneixements L'examinand ha de respondre de manera adequada i correcta,
sociolingüístics
fent ús de la LSC, a preguntes sobre aspectes socials del dia a dia
de les persones sordes.
*Els alumnes de B1 realitzaran aquesta prova mitjançant la LSC.

PROVA D’EXPRESSIÓ
1) Explica la trama d’una pel·lícula, un llibre, etc. Per exemple:
 “C.O.D.A.”
 Any: 2018 Gènere: Drama
 Director: Veru Rodríguez
L'anterior és només un exemple. L'examinand ha de descriure la trama incloent la seqüència
lineal, els personatges, els sentiments, les reaccions,... amb precisió raonable.
PROVA DE COMPRENSIÓ
Després el veure vídeo, respon a LSE les següents preguntes.
1) Quines són les principals idees que s'expliquen al vídeo?
a) Quin diries que és el missatge principal?
b) Quins són els detalls específics de les informacions més rellevants?
2) Quines solucions o alternatives pots oferir al problema que es planteja?
10

PROVA DE TRADUCCIÓ I DIÀLEG
1) Després d’observar el document que tens a continuació (pot ser un article de premsa, una
vinyeta, o una imatge impresa), explica un altre company o a l'examinador i comenta el que
penses sobre aquest. Aporta les teves idees pròpies sobre el tema, si estàs d'acord o en
contra, amb arguments propis. Exemple:
Una presidenta sorda a A Coruña
Per X. CALVIÑO
Yolanda López va acceptar presidir la taula de centre cívic de Novo Mesoiro per "destruir barreres i
demostrar les capacitats de la gent amb diversitat funcional"
Als seus 44 anys i sorda de naixement, és la primera vegada que Yolanda López Pardo rep la crida de les
urnes per presidir una taula a la Corunya i, tot i que ella sí que té la possibilitat de rebutjar aquesta
responsabilitat, la va acceptar sense dubtar perquè entén que "és un bon pas per destruir barreres i
demostrar les capacitats de la gent amb diversitat funcional". Ella va ser una de les set persones amb
discapacitat auditiva que va formar part ahir d'una taula a Galícia, a les quals se'ls van facilitar intèrprets.
López va presidir ahir la taula A del Centre Cívic de Novo Mesoiro, on va acudir a les vuit del matí per
exercir la seva tasca, acompanyada per un intèrpret i els seus dos companys de taula amb què, tot i que
es van conèixer ahir, va fer " un bon equip "en què van imperar" la comoditat i la tranquil·litat entre tots
", va assegurar la presidenta de la taula en declaracions a Efe.
Per a ella és "fonamental" que les persones amb diversitat funcional puguin participar en la jornada
electoral "en igualtat de condicions i d'oportunitats". El seu objectiu és "donar poder i sensibilitzar la
societat que encara que tinguis diversitat funcional ets capaç i tens un altre tipus de capacitats". "Ho
accepto perquè és una possibilitat per donar visibilitat a les persones sordes i perquè no tinc cap tipus de
dificultat per ser aquí. Si estigués embarassada o tingués alguna malaltia que em limités el rebutjaria però
no sóc una persona que estigui limitada", va afirmar ahir amb contundència. Encara que no s'esperava
"per a res" rebre la notificació, quan li va arribar es va posar mans a l'obra per fer el tràmit que "es va
gestionar de seguida".
"Després cobrir una instància, la Delegació territorial de Govern em va assignar la intèrpret, que és l'únic
recurs que jo necessitava per estar al capdavant de la taula", ha detallat, un treball que es porta a terme
amb la Confederació de Persones Sordes d'Espanya.
Yolanda és natural de Sarria (Lugo) i porta molts anys residint a la Corunya, on ha format la seva família i
treballa com a comptable a la Federació de Persones Sordes de Galícia. Sempre ha votat, en totes les
eleccions sense cap dificultat, assegura compromesa amb la importància d'aquest dia. Les úniques
dificultats trobades, va argumentar ahir, es van deure a la falta d'experiència perquè cap dels seus
companys havia exercit aquesta tasca amb anterioritat, però ha cobert les actes sense contrarietats, de
manera que reivindica la importància que els ciutadans amb diversitat funcional participen de aquest
procés, ja que creu que "serà molt positiu a la llarga".
Adrián Moreira, de 21 anys i amb discapacitat intel·lectual, va acudir ahir a l'únic col·legi electoral de
Comoxo, un petit llogaret de Boiro (La Corunya), tan emocionat com nerviós com a primer suplent vocal
d'una taula, una tasca per a la qual estava preparat però que finalment no va exercir, ja que va arribar a
temps la persona a la qual havia de substituir. Amb ell va acudir una persona de suport per gestionar la
situació, si havia de quedar-se.
Publicat a La Opinión. A coruña: https://www.laopinioncoruna.es/elecciones/2019/11/11/presidentasorda-coruna/1451244.html
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PROVA DE CONEIXEMENTS SOCIOLINGÜÍSTICS
Respon a les següents preguntes, fent ús de la LSC:
1) Explica el que sàpigues sobre el moviment associatiu de les persones sordes.
Continguts relacionats:
a) La Fundació CNSE
b) Les associacions de persones sordes de Mallorca, Menorca i Eivissa.
c) Associacions de pares i mares de persones sordes.
d) Associacions de persones sordcegues.
2) Explica el que sàpigues sobre salut i higiene de les persones sordes.
Continguts relacionats:
a) Campanes de detecció precoç de la sordesa.
b) Estimulació primerenca.
c) Rehabilitació amb logopèdia.
d) Rehabilitació amb implants coclears.
e) Audiometries, audiòfons.
f) Foniatria, logopèdia, otorinolaringologia.
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