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 Comentari lingüístic       Febrer de 2017 

Termes de salut en LSC 

La llengua de signes catalana (LSC) és la 

llengua natural de les persones sordes i 

sordcegues signants de Catalunya. Està 

reconeguda a l’article 50.6 de l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya i regulada per 

la Llei 17/2010, del 3 de juny, del 

Parlament de Catalunya. L’any 2010, en 

el comentari lingüístic La llengua de 

signes catalana, ja hi fèiem referència. 

La Llei 17/2010 estableix que l’autoritat 
normativa d’aquesta llengua és l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC). 

L’IEC té la missió de donar-hi impuls i fer-

ne difusió mitjançant la Secció Filològica 

(vegeu el Portal de la Llengua de Signes 

Catalana), amb la col·laboració de la 

Federació de Persones Sordes de 

Catalunya (FESOCA) i la Direcció 

General de Política Lingüística (DGPL).  

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=541337&language=ca_ES&action=fitxa
http://intranet.salut/pub/Du9/html/ca/dir1256/dn1256/comentari%20ling%C3%BC%C3%ADstic_lsc.pdf
http://intranet.salut/pub/Du9/html/ca/dir1256/dn1256/comentari%20ling%C3%BC%C3%ADstic_lsc.pdf
http://www.iec.cat/activitats/entrada.asp
http://www.iec.cat/activitats/entrada.asp
http://www.iec.cat/institucio/entrada.asp?c_epigraf_num=50033
http://blogs.iec.cat/lsc/
http://blogs.iec.cat/lsc/
http://www.fesoca.org/
http://www.fesoca.org/
http://llengua.gencat.cat/ca/inici/
http://llengua.gencat.cat/ca/inici/
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En les llengües de signes s’utilitza 

l’alfabet dactilològic. La LSC també té un 

alfabet dactilològic català propi. 

Recentment, la DGPL ha presentat una 

làmina amb els disset termes de l’àmbit 

de la salut següents: salut; targeta 

sanitària; infermer/infermera; 

malalt/malalta;  metge/metgessa; 

ambulatori / anar al metge; dolor; febre; 

ferida; anàlisi; recepta; medicament; 

farmàcia; ambulància; hospital; operació i 

urgències. 

Làmines sobre la llengua de signes 

catalana és una col·lecció de la DGPL-

Llengua de signes catalana pensada per 

fer més visible la LSC i per incrementar la 

sensibilitat social envers aquesta llengua, 

com a patrimoni lingüístic del país i com a 

llengua pròpia de les persones sordes i 

sordcegues signants de Catalunya. 

Actualment, la DGPL està treballant en el 

Vocabulari bàsic de la llengua dels signes 

catalana (LSC) en línia que consta de 

seqüències filmades i fotografies d’entre 

1.000 i 1.200 mots en forma signada. Vol 

ser una referència bàsica per a usuaris de 

la LSC i una eina didàctica per als cursos 

d’aprenentatge de LSC, a més de fer més 

accessible a la ciutadania els mots i 

expressions bàsics de la LSC.  

Aquest material ha de facilitar el 

desenvolupament d’aplicacions i eines 

digitals de divulgació de la LSC i ha de 

contribuir a fer més present aquesta 

llengua en entorns digitals. 

Tots aquests continguts s’estan elaborant 

amb el suport de la FESOCA.  

Així mateix, la DGPL està col·laborant 

amb la Secció Filològica de l’IEC en 

l’elaboració del corpus de la LSC, pas 

previ i necessari que ha de permetre 

codificar la LSC i confeccionar 

instruments bàsics de referència com són 

la gramàtica i el diccionari normatius de la 

LSC. 
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http://blogs.iec.cat/lsc/alfabet/tipografia/
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http://llengua.gencat.cat/ca/llengua_signes_catalana/recursos-i-activitats/vocabulari/
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