
ASOCIACIÓN DE PERSOAS XORDAS DE FERROL                     

DÍA A DÍA DUNHA
PERSOA XORDA

Proxecto: reportaxe audiovisual na vida cotiá
dunha persoa xorda e campaña de

sensibilización.

Proxecto elaborado pola AXF para optar ao premio solidario do concello de Ferrol



Día a día dunha persoa xorda 

ENTIDADE

A Asociación de Persoas Xordas de Ferrol (AXF), é unha entidade sen ánimo de lucro fundada

no ano 1972, ubicada na rúa Rubalcava, 65, entrechán, Ferrol. 
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Está  afiliada  á  Federación  de  Asociacións  de  Persoas  Xordas  de  Galicia  (FAXPG),  á

Confederación Estatal de persoas xordas (CNSE) e á European Union of the Deaf (EUD). Engadir que ten

carácter comarcal e foi declarada de Utilidade Pública no ano 1974.

PROYECTO

Día a día dunha persoa xorda. Proxecto: reportaxe audiovisual na vida cotiá das persoas xordas

e campaña de sensibilización.

FINALIDADE

O proxecto Día a día dunha persoa  xorda é a continuación do proxecto Signamanía. Proxecto

audiovisual: A vida cotiá da Persoa Xorda  levado a cabo no concello de Narón no período comprendido

de agosto a decembro do ano 2014.

A través do proxecto promóvese a participación activa das persoas xordas, especialmente das

mulleres xordas, é unha campaña de sensibilización dirixida á poboación en xeral e especialmente ao

alumnado dos CEIP. A idea principal deste proxecto é transmitir a idea de que as persoas xordas son

CAPACES DE… (estudar, traballar, divertirse,…)

Este proxecto tamén servirá para continuar cos coñecementos adquiridos polas persoas xordas

sobre o mundo audiovisual incluídos nos talleres do proxecto executado no 2014, “Signamanía. Proxecto

audiovisual: “A vida cotiá da Persoa Xorda”  A través do proxecto crearase unha nova curtametraxe, que

a entidade empregará posteriormente como ferramenta de sensibilización social.

ÁMBITO TERRITORIAL E DESENVOLVEMENTO TEMPORAL PREVISTO

A actuación do proxecto abarcará o ámbito do concello de Ferrol; a realizar dende o 1 de febreiro

ata o 30 de xuño do ano 2016.

DESCRIPCIÓN

Día a día dunha persoa xorda é un proxecto innovador xa que  persegue unha imaxe positiva das

persoas  con discapacidade auditiva,  resaltando principalmente a  idea da súa capacidade para realizar

diferentes actividades da vida diaria, a pesar das barreiras comunicativas coas que se atopan. Por outro

lado tamén traballaremos a igualdade de xénero, dándolle o protagonismo principal tanto da curtametraxe

como da campaña de sensibilización ás mulleres xordas.

Este proxecto podemos dividilo en tres fases:

Primeira  fase:  Taller  de  deseño  e  execución  da  curtametraxe  e  preparación  das  campañas  de

sensibilización.
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 Neste  taller,  o  voluntariado  de  persoas  xordas  da  entidade  deseñaran,  tanto  o  guión  da

curtametraxe como a campaña de sensibilización, apoiadas coa presenza do coordinador do proxecto.

A  curtametraxe  consistirá  na  gravación  da  vida  cotiá  das  persoas  xordas,  tendo  como

protagonistas principais ás mulleres xordas, no que se demostrará que a pesar das barreiras comunicativas

ás que se enfrontan e a dobre discriminación que sofren por ser mulleres e xordas,  conseguiron levar

unha vida autónoma demostrando que son CAPACES DE…

A curtametraxe será protagonizada, gravada e montada por persoas xordas, contando co apoio

dun técnico audiovisual, impulsando a través deste taller dinámicas que favorezan o autodesenrolo destas

persoas no mundo audiovisual e traballando de maneira transversal a autonomía na súa vida cotiá. Así

mesmo, os contidos da campaña de sensibilización nos CEIP tamén serán acordados polo colectivo de

persoas xordas.

Segunda fase: Presentación pública da curtametraxe

Unha vez  montada  a  curtametraxe   realizarase  a  súa  presentación  pública  dirixida  a  toda  a

poboación e especialmente a colectivos especialmente sensibilizados, por un lado coa discapacidade e

polo outro lado, coa situación de marxinación que en moitos casos viven as mulleres.  Co obxectivo

principal  de difundir,  concienciar,  sensibilizar,… como é  a  vida das  persoas  xordas  nun mundo non

adaptado a súa discapacidade, pero como a pesar diso son CAPACES DE conseguir os obxectivos que se

propoñen. 

Terceira fase: Campaña de sensibilización nos CEIP

Dentro deste proxecto tamén se prevé unha campaña de sensibilización dirixida aos diferentes

CEIP situados  no  concello  de  Ferrol.  Para  a  campaña,  ademais  do  visionado  dunha  curtametraxe,

contaremos co voluntariado da entidade que será o protagonista principal de dita campaña (na primeira

fase do proxecto elaborarán os contidos de dita campaña) explicando en primeira persoa como é a súa

vida cotiá (anécdotas, dificultades, sentimentos,…) ao alumnado.

Resaltar que en todas estas fases os protagonistas principais serán os voluntarios da entidade, que

son persoas cunha discapacidade auditiva.

FUNDAMENTACIÓN

A comunicación é unha condición necesaria para a existencia do home e un dos factores mais

importantes  do seu desenrolo social.  Partindo desta premisa,  o  primeiro hándicap co que se atopa o

4



Día a día dunha persoa xorda 

colectivo de persoas xordas é a limitación que sofren na súa vida diaria debido ás barreiras comunicativas

da  lingua,  se  a  isto  engadímoslle  que  ademais  trátase  dunha  muller  xorda,  atoparanse  cunha  dobre

discriminación, ser muller e padecer unha discapacidade auditiva.

Non debemos centrar o noso pensamento en que o único problema das persoas xordas son as

barreiras  comunicativas,  o  descoñecemento  da  sociedade  tamén é  parte  fundamental  desta  situación.

Ademais, dende a entidade tamén démonos conta de que as persoas  creen que o colectivo xordo “non é

capaz de...” (non é capaz de conducir, non é capaz de obter un título académico, non é capaz de ….) e a

través deste proxecto desmontaremos todos estes mitos, e o que é mais importante, demostraremos que as

persoas xordas SÍ SON CAPACES DE…

Respeto á viabilidade do proxecto Día a día dunha persoa xorda sinalar que se realizará parte do

programa  no  local  da  AXF,  o  cal  conta  con  despachos  para  a  organización  e  aulas  habilitadas  co

mobiliario apropiado e equipamento adecuado para todo o proceso da elaboración da curtametraxe. A

gravación da curtametraxe realizarase no entorno da cidade de Ferrol, seguindo a vida das persoas xordas,

aunque  como  xa  recalcamos  anteriormente,  as  protagonistas  principais  serán  mulleres  xordas.  A

presentación pública da curtametraxe a realizaremos nalgunha das instalacións coas que conta o concello

de Ferrol, como por exemplo o centro cívico de Caranza. As campañas de sensibilización dirixida aos

mozos e mozas terán lugar nos CEIP.

Este  proxecto,  como  sinalamos,  é  a  continuación  do  proxecto  “Signamanía.  proxecto

audiovisual: “A vida cotiá da Persoa Xorda”  executado no ano 2014. A través da súa avaliación final

podemos  constatar  que  se  beneficiaron  directamente  34  persoas  xordas  e

oíntes a través dos talleres da redacción do guión, realización, produción,.. da

curtametraxe. E a través do visionado do documental e a difusión nos medios

de  comunicación  e  as  campañas  de  sensibilización  contabilizamos  que

aproximadamente este proxecto chegou a 10534 persoas.

OBXETIVOS

1. Favorecer  a  normalización  da  comunidade  xorda  no  seu  entorno  habitual,  eliminando  as

barreiras comunicativas e prexuízos

a. Actividade: produción e realización dunha curtametraxe, preparación da campaña de

sensibilización nos CEIP.

2. Fomentar a concienciación social e o coñecemento do colectivo xordo

a. Actividade: Presentación pública da curtametraxe

3. Sensibilizar e fomentar o coñecemento no alumnado da vida diaria dunha persoa xorda

a. Actividade: campaña de sensibilización nos CEIP.
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CALENDARIZACIÓN

Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xulio

Taller de deseño e execución da
curtametraxe e campañas de

sensibilización

X X

Presentación pública da curtametraxe X
Campaña de sensibilización X X X X

Avaliación X

BENEFICIARIOS

Beneficiarios directos:

450 persoas (participantes na curtametraxe, presentación pública e alumnado)

Beneficiarios indirectos:

+/- 1500 persoas (poboación xeral)

RECURSOS 

Recursos humanos:

Voluntariado da AXF

Coordinador do proxecto

ILSE

Técnico audiovisual

Recursos materiais:

Material funxible

Videocámara

Equipamento informático

Proxector

…

ORZAMENTO

GASTOS

CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE
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Persoal Axudas e subvenciones
Coordinador proxecto 4000€ Premio solidario 5000€

ILSE 5000€ Concello Ferrol (ILSE) 5000€
Técnico audiovisual 1000€

Fondos propios
Xerais Cuotas socios e doazóns 1000€

Publicidade 300€
Xestión e comunicación 100€

Outros gastos
Dietas, desprazamentos e catering 500€

Agasallos 100€

GASTOS TOTAIS 11000€ INGRESOS TOTAIS 11000€

AVALIACIÓN

OBXETIVOS INDICADORES RESULTADO
Favorecer  a  normalización  da
comunidade  xorda  no  seu
entorno  habitual,  eliminando  as
barreiras  comunicativas  e
prexuízos

Nº participantes curtametraxe 30

% implicación da comunidade 90%

% persoas xordas 50%

% persoas oíntes 50%

Fomentar  a  concienciación
social  e  o  coñecemento  do
colectivo xordo

Nº  de  participantes  na  presentación  da
curtametraxe

150

Nº de medios que distribúen a curtametraxe. 15

Sensibilizar  e  fomentar  o
coñecemento  no  alumnado  da
vida diaria dunha persoa xorda

Nº  de  colexios  na  que  se  levará  a  cabo  a
campaña de sensibilización

10

Nº  de  alumnos/as  que  participaran  na
campaña

200

7


