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Joc de creació i imitació entorn la Llengua dels Signes Catalana i aprenentatge de la 

cançó “Aniversari feliç” signada. 

 

 

La Llengua dels Signes Catalana és una llengua pròpia de la comunitat de signants de 

Catalunya aprovada pel Parlament de Catalunya el 2010. Activitat que ens apropa a les 

persones que necessiten la Llengua de Signes com a sistema comunicatiu alternatiu (nens i 

nenes sords o amb discapacitat intel·lectual). 

 

 

Objectiu 
- Apropar-nos a través del joc a un llenguatge de comunicació alternatiu: la Llengua 

dels Signes Catalana. 

- Aprendre la cançó “Aniversari feliç” en la Llengua dels Signes Catalana. 

 

Desenvolupament de l’activitat 
Tot i que no és imprescindible, és adient que aquesta activitat es faci després d’haver 

treballat les activitats “Aniversari feliç en Braille” i, molt especialment,“Parlem amb el cos”, 

perquè li dóna continuïtat.  

 

Si cal, la mestra o el mestre recorda la següent història als alumnes: 

 

L'escola d'en Santi és una escola inclusiva, això vol dir que l'escola està preparada per 

acollir a tot tipus d'alumnes, amb discapacitats o sense. A l'escola d'en Santi hi ha mestres 

que saben parlar i escriure de diferents maneres i així ensenyen a tots els seus alumnes. En 

Santi té dos amics inseparables: en Pedro i la Maria. De vegades, a en Santi li costa 

entendre's amb els seus amics, perquè en Pedro no hi sent gaire bé i perquè la Maria no hi 

veu gairebé gens. Ara bé, entre tots tres, sempre troben la manera de jugar plegats. 

Avui és l'aniversari d’en Pedro, i en Santi li ha preparat un regal especial. Amb ajuda de la 

mestra, ha après a signar la cançó “Aniversari feliç” amb la Llengua dels Signes Catalana. 

 

Preguntem als alumnes si saben què és la llengua dels signes i si coneixen algun signe en 

concret. Se’ls explica que en Santi té el seu propi signe (vegeu apartat de material 

necessari). Aquesta activitat pot barrejar-se amb la de “Parlem amb el cos” si no s’ha 

realitzat abans. Si ja és així, cada alumne recorda quin era el signe que es va posar a ell 

mateix.  

Expliquem als alumnes que, abans d’aprendre la cançó “Aniversari feliç” en llengua dels 

signes, han de fer algunes pràctiques. 

 

El joc és el següent: un alumne surt davant la classe i se li dóna un paperet on llegeix una 

acció que ha d’intentar fer només amb les mans i l’expressivitat de la cara. Abans de 

començar a jugar, s’explica a tots els alumnes el signe d’aplaudir en la Llengua dels Signes, 

Comunicació amb les mans  
Activitat 
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que és alçant les dues mans i movent el canells. Els paperets fets per la mestre o el mestre 

poden tenir els següents gestos per fer, entre d’altres: 

 

- Pren-t’ho amb calma! 

- Quina barra! 

- Perfecte! 

- Aquest menjar és boníssim! 

- No m’agrada! 

- Estic enfadat 

- Xst! Silenci!  

- Ull! Compte! 

- Temps mort 

- Està boig! 

- Fa pudor! 

- No ho sé! 

- Petit i gros 

 

L’alumne que vulgui respondre, haurà d’alçar la mà, en silenci. Si falla la resposta, l’alumne 

que està signant dirà que no amb el dit índex, sense parlar. Si s’encerta, qui signava alçarà 

les manes en signe d’aplaudir, tornarà a la cadira i l’alumne que ho ha encertat sortirà a 

fer el següent gest. En acabar, es farà una petita reflexió sobre com el llenguatge no 

verbal ens acompanya en el nostre dia a dia i dóna més força a les expressions verbals. 

 

Després es visualitzarà “El sueño de Pedro” (9’40”). El vídeo ens presenta en Pedro, un nen 

sord que coneix el llenguatge dels signes i així es comunica amb amics i família. Amb el seu 

somni ens demostra que el món que ens envolta és fàcilment adaptable per a persones 

amb la seva discapacitat. Es farà una reflexió al voltant de les idees que presenta el vídeo. 

 

Per acabar, es visualitzarà “Aniversari feliç” (1’11’’) en la Llengua dels Signes Catalana. Si 

així ho vol la mestra o el mestre/a i els alumnes, es pot anar aprenent per imitació en 

diferents sessions d’uns cinc minuts o es pot implicar l’especialista de música. El dia que 

algun dels alumnes faci anys i ja la sàpiguen signar, poden posar-ho en pràctica. 

 

Durada de l’activitat 
1 hora 

 

Material necessari  
- Paperet escrit pel mestre amb les accions a representar 

- Enllaç “El sueño de Pedro” 

http://www.youtube.com/watch?v=T1tMgSxTPsg 

- Enllaç “Aniversari feliç en llengua del signes”  

https://www.youtube.com/watch?v=g6L4tA8if-o 

 

Apunts per a la reflexió 
El joc finalitza amb una reflexió sobre com el llenguatge no verbal ens acompanya en el 

nostre dia a dia i dóna més força a les expressions verbals. A partir d’aquest joc, es pot 

parlar de la Llengua dels Signes, de què en coneixem, de quins problemes poden tenir les 

persones sordes i de quines adaptacions necessiten. Després, en veure el vídeo de “El 

sueño de Pedro”, es podran comprovar algunes de les reflexions fetes anteriorment. 

Aquesta activitat està plantejada també a Cicle Superior afegint un documental de la 

vida quotidiana  de les persones sordes. “Sense embuts. En llengua dels signes”  (26’). 

http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/855409 
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