Saps parlar amb les mans...?
AGILS Accessibilitat és una empresa que es
dedica a la formació de llengua de signes
catalana (LSC) per trencar barreres de
comunicació entre les persones sordes i les
oïdores.

“Les persones sordes no poden aprendre
a escoltar, però les oïdores sí a signar”

activitats extraescolars dinamitzades
per monitors i monitores amb
sordesa
- Aprèn jugant...!
- Grups segons etapes educatives
(infantil, cicle inicial, mitjà, superior,
ESO i batxillerat)
- Impartides a centres escolars del
Barcelonès

Un equip de monitors i monitores sords amb
la titulació de dinamitzador de temps lliure
On es farà?
A l’INS Salvador Espriu

Oferim:
cursos impartits per professorat amb
sordesa
- Certificats oficials reconeguts per
la Generalitat de Catalunya
- Nivells: A, A1, A2, B1 i B2
- Impartits a les nostres aules o als
centres educatius

Qui ens ensenyarà?

Quan? 2 dies a la setmana, 1h cada dia
“Saps parlar amb les mans” és una
extraescolar que ofereix una estona d’oci i
lleure educatiu mentre els joves aprenen
un sistema de comunicació diferent,
original, integrador i enriquidor.
Per una escola inclusiva, per una escola
multilingüe, per una escola innovadora!

Del 2 d´octubre de 2017 al 21 de juny de
2018. 2ON DE BATXILLERAT ACABA ABANS
ESO: Dimarts i dijous de 17:00h a 18:00h
Batx.: Dimarts i dijous de 17:00h a 18:00h
I... quin preu té?
Pagament inicial de 20€ en concepte de
material

Què fem?

Preu 25€/mes

Activitats i dinàmiques de grup en llengua
de signes catalana on s’adquiriran
coneixements sobre la Comunitat Sorda i la
llengua amb la que es comuniquen

Inscripcions: Un mínim de 6 i un màxim de
25 alumnes per grup
_________________________________________

A qui va adreçat?
A nois i noies de la ESO i batxillerat amb
ganes de gaudir d’una estona divertida i
on la comunicació no verbal serà la
protagonista

Vine a la sessió informativa! I no et perdis el
dia de prova (totalment gratuït)
Si estàs interessat posat en contacte amb
outofclass.ampa@gmail.com

AGILS ACCESSIBILITAT
Telèfon : 625715812
C/Freser 222, local 2/3 Barcelona
www.agilscomunicacio.com
formacio@agilscomunicacio.com
@agils_com
Agils Comunicació
agilscomunicaciooficial

