
Lugar de Celebración:  

Centro Asociado UNED de Lugo  

Expedirase un DIPLOMAExpedirase un DIPLOMAExpedirase un DIPLOMAExpedirase un DIPLOMA    

PRAZAS LIMITADASPRAZAS LIMITADASPRAZAS LIMITADASPRAZAS LIMITADAS    

Solicitados: Solicitados: Solicitados: Solicitados:     

2 Créditos UNED de Libre Configuración2 Créditos UNED de Libre Configuración2 Créditos UNED de Libre Configuración2 Créditos UNED de Libre Configuración    

Para máis información no teléfonoPara máis información no teléfonoPara máis información no teléfonoPara máis información no teléfono    

982.280.202982.280.202982.280.202982.280.202    

ou no correo electrónico ou no correo electrónico ou no correo electrónico ou no correo electrónico     

info@lugo.uned.esinfo@lugo.uned.esinfo@lugo.uned.esinfo@lugo.uned.es    

O boletín de inscrición debidamente 

cumprirmentado e o xustificante de 

pago  entregarase  na seguinte sede: 

 

Secretaría da UNED   

Centro Asociado de Lugo 

Cantigas e Frores, 31 

27002 Lugo 

 

 

Importe da Matrícula  150 € 

Alumnos/as da UNED  120 € 

 

O pago  ingresarase na conta de 

Caixanova:  

2080 0152 64 00400263882080 0152 64 00400263882080 0152 64 00400263882080 0152 64 0040026388    

Concepto: Lingua de Signos Iniciación  

NOTA: O curso realizarase sempre que se 

cubran o número de prazas que serán 

limitadas. 



(Recortar este Boletín de Inscrición) 

UNED Centro Asociado de Lugo 

 

 

Nome e Apelidos: 

______________________________________________

______________________________________ 

D.N.I.: 

__________________________________________ 

Enderezo: 

______________________________________________

______________________________________ 

Teléfono/s: 

__________________________________________ 

Correo Electrónico: 

__________________________________________ 

¿Eres alumno/a da UNED? 

    SI                       NON                      

Estudos que cursa  (sexa ou non alumno/a da 

UNED)  

__________________________________________ 

Introdución: 

A lingua de signos é unha lingua natural 

de expresión e configuración xesto-espacial e 

percepción visual (e incluso táctil por certas 

persoas con xordocegueira), grazas á que as 

persoas xordas poden establecer unha canle de 

información básica para a relación co seu con-

torno social, xa sexa conformado por xordos ou 

oíntes. Mentres que coa lingua oral a comuni-

cación establécese nunha canle vocal-auditiva, 

a lingua de signos faino por unha canle xesto-

viso-espacial. Nos últimos anos, o interese pola 

aprendizaxe da Lingua de Signos incrementou-

se considerablemente; a gran demanda de per-

soas interesadas en coñecer e aprender esta lin-

gua consolidou as clases de Lingua de Signos 

española. 

O Centro Asociado da UNED de Lugo or-

ganiza un curso de Lingua de Signos xunto coa 

fegaXor (Federación Galega de Persoas 

Xordas). 

Obxectivos: 

-Capacitar ao alumnado no uso e coñecemento 

desta Lingua.                                                

 

- Introdución ao mundo das persoas xordas me-

diante o coñecemento dos aspectos socioculturais 

da comunidade xorda. 

Destinatarios/as do curso:  

• Todos/as os/as interesados/as en aprender a 

lingua de signos, por motivos profesionais, 

familiares ou persoais. 

Programa do curso:  

“Lingua de Signos Española”  

• Saúdo e  presentación 

• ¿Quen somos? 

• A Familia 

• Os transportes 

• A casa 

“Expresión Corporal aplicada á  LSE”  

• As mans 

• O corpo 

• O espazo 

• A expresión facial 

• A vista 

“Comunidade Xorda”  

• Concepto de Persoa Xordas 

• Concepto de Comunidade Xorda 

“Lingüística aplicada a la LSE”  

• Diferencia entre a lingua española  e a  LSE 

• Queroloxía. 

• Gramática da LSE. 


