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Objectius 

 

d) Elaborar i emetre missatges per a comunicar-se en llengua de signes amb les persones usuàries, 

seleccionant els elements i recursos lingüístics. 

e) Utilitzar sistemes alternatius i augmentatius de comunicació i mitjans de suport a la comunicació oral, 

analitzant les seves possibilitats i limitacions per aplicar-los en la promoció de la comunicació de les 

persones usuàries. 

f) Identificar els factors que faciliten o dificulten la comunicació, analitzant les característiques i 

variacions de la situació personal i l’entorn comunicatiu per adaptar la comunicació a la persona usuària. 

h) Identificar tècniques de mediació comunicativa, analitzant el context de la intervenció i les 

característiques dels interlocutors per possibilitar la comunicació entre ells. 

s) Aplicar estratègies i tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es van a transmetre, 

a la finalitat i a les característiques dels receptors, per assegurar l’eficàcia en els processos de 

comunicació. 

u) Identificar i proposar les accions professionals necessàries, per donar resposta a l’accessibilitat 

universal i al “disseny per a totes les persones”. 

 

Continguts 

 

- Identificació de la informació continguda en discursos signats. 

- Controlar la comunicació. Expressar i provocar curiositat. 

- Repetir, preguntar, dubtar i resumir. 

- L'imperatiu 

- Expressions en llengua de signes espanyola: curiositat i sorpresa. Indicar diferència en 

temps passats. 

- Donar instruccions, consells, recomanacions i solucions. 

- Donar permís, donar ordres, oferir alguna cosa, mostrar-se en desacord i expressar 

cortesia. 

 

- Comprensió de missatges en llengua de signes. 

- Descriure postures corporals. Descriptors o classificadors. 

- Parlar del passat. Expressar desitjos i probabilitat en el passat i en el futur. 

- Expressions facials per indicar diferencia en temps passats. 
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- Expressar preocupació, estranyesa, probabilitat, reaccions davant un desig, lamentar-

se, tranquil·litzar, negar i afirmar amb fermesa. 

- Marcadors de probabilitat i usos del participi passat. 

- Indicar la existencia d’algú o alguna cosa. 

 

- Expressió de missatges en llengua de signes espanyola clars i ben estructurats. 

- Descriure i definir. 

- Argumentació: organitzadors del discurs, descriptors i classificadors. 

- Organitzar i argumentar. 

- Identificar objectes, llocs i persones. Donar informació secundària. 

- Sol·licitar informació sobre si es coneix d’alguna cosa o algú. 

- Descriure elements de la natura. 

- Valorar i opinar. Destacar o donar importància a alguna cosa. 

- Relacionar dos moments en el temps. 

- Fixar el moment futur. 

- Nexes temporals i espai basat en línies temporals. 

 

- Utilització de la llengua de signes espanyola per argumentar, descriure experiències 

i esdeveniments quotidians. 

- Donar explicacions i disculpar-se: expressar resignació, lamentar-se, tranquil·litzar i 

consolar a algú. 

- Justificar una opinió negant altre anterior. 

- Expressar conseqüència i finalitat: connectors d’argumentació. 

- Donar consells i recomanacions. 

- Expressar i oferir ajuda. Demanar disculpes. 

- Rebutjar una invitació o un oferiment. 

- Oferir ajuda, un servei o una idea. Felicitar. 

 

- Utilització de la llengua de signes espanyola per expressar i comprendre discursos. 

- Expressar judicis i valors. Sentiments i preferències. 

- Mostrar-se a favor o en contra d’una idea. 

- Expressar queixes i lamentacions. Donar consells i recomanacions. 

- Oracions subordinades causals (present, passat i futur) amb espai sintàctic i topogràfic. 

- Expressions de duració determinada per l’espai i verbs relacionats. 

- Descripcions corporals marcats en l’espai o en el cos. Ús semàntic i pragmàtic. 

- Conjuncions coordinants adversatives. 

- Justificar i argumentar una opinió. 

- Proposar solucions a problemes. Acceptar o rebutjar propostes. 

- Expressar probabilitat i formular hipòtesis. 

- Expressions de probabilitat i hipòtesis. 

- Fer projectes de futur. 

- Ús de l’espai sintàctic: estil directe i indirecte. 

- Explicar les causes i les conseqüències d’alguna cosa. Demanar disculpes i posar 

excuses. 

- Dir qualque cosa amb altres paraules i extreure conclusions. 

 



 
 

 

 

DC080501-1 

Resultats d’aprenentatge. Criteris d'avaluació 

 

RA 1. Identifica la informació continguda en discursos signats relacionada amb la vida 

social, professional o acadèmica. 

 

a) S'ha identificat la idea principal del missatge. 

b) S'ha extret informació de discursos signats relacionats amb la vida social, professional o acadèmica. 

c) S'han identificat els punts de vista i les actituds del signant. 

d) S'han identificat les idees principals de declaracions i missatges sobre temes concrets i abstractes. 

e) S'han comprès amb tot detall les instruccions que es donen en llengua de signes espanyola. 

f) S'han identificat els registres utilitzats per a l'emissió del missatge. 

g) S'ha pres consciència de la importància de comprendre globalment un missatge, sense necessitat 

d'entendre tots i cada un dels elements que el formen. 

 

RA 2. Comprendre missatges de llengua de signes espanyola, identificant el vocabulari 

específic de situacions d’oci, treball i viatges, entre d’altres. 

 

a) S’ha seguit les indicacions detallades en llengua de signes espanyola. 

b) S’ha estret les idees principals en discursos quotidians que tenen lloc en diferents situacions. 

c) S’ha col·laborat en xerrades sobre temes quotidians, confirmant la seva comprensió i convidant als 

altres a participar. 

d) S’ha repetit part del que s’ha signat per confirmar la comprensió mútua. 

e) S’ha comprès les idees principals d’un discurs lingüísticament complex que tracta sobre temes 

concrets i abstractes. 

f) S’ha seguit les indicacions detallades en llengua de signes espanyola. 

g) S’ha pres part en discussions que suposen un intercanvi d’informació sobre fets concrets o en les que 

es donen instruccions o solucions a problemes concrets. 

 

RA 3. Expressa missatges clars i ben estructurats en llengua de signes espanyola, analitzant 

el contingut de la situació i adaptant-se al registre lingüístic de l’interlocutor. 

a)S’ha comunicat espontàniament, adaptant un nivell de formalitat adequat a les circumstàncies. 

b)S’ha signat en llengua de signes espanyola amb fluïdesa, precisió i eficàcia sobre una àmplia sèrie de 

temes generals, acadèmics, professionals o d’oci, marcant amb claredat la relació entre les idees. 

c) S’han realitzat presentacions clares i detallades sobre una àmplia sèrie d’assumptes, utilitzant 

correctament la terminologia. 

d)S’han expressat i defensat punts de vista amb claredat, proporcionant explicacions i arguments 

adequats. 

e)S’ha expressat sobre temes abstractes i culturals, com pel·lícules, llibres, música i sentiments, entre 

d’altres. 

f) S’han expressat creences, opinions, acords i desacords en llengua de signes espanyola. 

g)S’han utilitzat diversitat d’elements lingüístics senzills amb flexibilitat per expressar allò que vol. 

h) S’ha ajustat als canvis de direcció, estil i èmfasi que es produeixen normalment en la conversa. 

 

RA 4. Utilitza la llengua de signes espanyola per argumentar i descriure experiències i 

esdeveniments quotidians, seleccionant els recursos gramaticals. 
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a) S’han realitzat descripcions clares i detallades. 

b) S’han realitzat narracions (històries, llibres i pel·lícules, entre d’altres) en llengua de signes espanyola, 

utilitzant els recursos gramaticals indicats. 

c) S’han destacat les avantatges i desavantatges dels diferents punts de vista de temes generals, 

utilitzant estructures complexes. 

d) S’han desenvolupat arguments en llengua de signes espanyola, emprant un repertori lingüístic ampli. 

e) S’han descrit experiències, fets, somnis i ambicions, enllaçant frases de forma senzilla. 

f) S’han expressat i defensat en llengua de signes espanyola diferents punts de vista amb claredat, 

proporcionant explicacions i argumentacions adequats. 

g) S’ha descrit la forma de realitzar alguna cosa en llengua de signes espanyola, donant instruccions 

detallades. 

h) S’ha adaptat la expressió per abordar situacions menys habituals o de major dificultat en llengua de 

signes espanyola. 

 

RA 5. Utilitza la llengua de signes espanyola per expressar i comprendre discursos en una 

àmplia gamma de temes generals, seleccionant el vocabulari i utilitzant expressions 

complexes. 

 

a) S’ha comunicat espontàniament, amb la correcció gramatical i el grau de formalitat adequat a les 

circumstàncies. 

b) S’han seguit discursos clarament articulats d’una conversació, comprenent amb tot tipus de detall el 

que s’ha expressat, inclús en un ambient amb interferències visuals. 

c) S’han transmetre diferents graus d’emoció, ressaltant el que és important per a un parlant en un 

esdeveniment o experiència. 

d) S’han implicat en una conversa de certa durada sobre la majoria de temes d’interès general, 

participant 

activament. 

e) S’han seguit conversacions sobre temes relacionats amb la seva especialitat, comprenent amb tot 

tipus de detall les idees destacades per l’interlocutor. 

f) S’han expressat opinions avaluant les proposicions d’altres, responent, realitzant i defensant hipòtesis. 

g) S’han realitzat descripcions clares i detallades sobre com fer alguna cosa concreta, proporcionant 

instruccions detallades. 

h) S’han sintetitzat informació i arguments provinents de fonts diferents (exposició, entrevista i 

documental, entre d’altres), resumint i responent a preguntes complementàries que requereixen detalls. 

 

Tipus de prova 

 

La prova estarà estructurada en: 

● Dues parts: 

o Part 1: Expressió. Es lliurarà un text, l'alumne tindrà un màxim de 15 minuts per llegir el 

text i realitzar un guió per a la seva posterior exposició a LSE. L'alumne haurà d'ajustar-se 

al tema proposat (10 punts) 



 
 

 

 

DC080501-1 

o Part 2: Comprensió. L'alumne veurà un vídeo en llengua de signes i haurà de fer una 

transcripció del mateix. Es podrà veure el vídeo dues vegades amb una pausa de 5 minuts 

entre visionats per tal de prendre notes. Després de la segona visió, l'alumne disposa de 

15 minuts per a fer l'entrega de la transcripció (10 punts). 

S’ha d’aprovar cada un dels apartats per poder treure la mitjana de l’examen. Si no s’obté la 

puntuació mínima de 5 en alguns dels aparts, l’examen queda suspès. 

 

 

Criteris de qualificació de les proves lliures 

 

La qualificació final de la prova serà la mitjana ponderada de les dues parts de la mateixa. Cada part es 

puntua sobre 10 punts i s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts a cadascuna d’elles. Puntuacions inferiors 

a 5 punts suposaran no haver superat la prova. 

 

En cas de suspendre algun dels apartats, la nota final que es publicarà serà la corresponent a l’apartat 

suspès (ja que impossibilita treure la mitjana corresponent). 

 

Bibliografia 

 

● RD 831/2014, de 3 d’octubre, pel qual s'estableix el títol de Tècnic Superior en Mediació 

comunicativa i es fixen els ensenyaments mínims.  

COMPLEMENTÀRIA: 

− SIGNAR B1. Material para la enseñanza y aprendizaje de la lengua de signos española 

adaptado al Marco Común Europero de Referencia de las Lenguas (MCER). Fundación CNSE 

− SIGNAR B2. Material para la enseñanza y aprendizaje de la lengua de signos española 

adaptado al Marco Común Europero de Referencia de las Lenguas (MCER). Fundación CNSE 

− DICCIONARIO NORMATIVO DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA. Fundación CNSE 

− Glosarios. Fundación CNSE/FCNSE 

− Gramática didáctica de la lengua de signos española (LSE). Ángel Luis Herrero Blanco. 

Ediciones SM, 2009. 

 

 


