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DATOS DO PROXECTO 
INDENTIFICACIÓN DO PROXECTO 

TÍTULO 

A maxia dos signos. Proxecto Educativo de Promoción da Lingua de Signos nos centros educativos. 

FINALIDADE 

Fomentar a universalización da Lingua de Signos nas persoas oíntes, facilitando a comunicación 

coas persoas xordas, ao tempo que se promove unha nova estratexia educativa nos/as máis novos/as. 

ÁMBITO TERRITORAL E DESENVOLVEMENTO TEMPORAL PREVISTO 

As actuacións do proxecto terán lugar nos centros educativos do Concello de Ferrol, a desenvolver 

desde o 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2018. 

DESCRICIÓN BREVE 

A maxia das mans promove a Lingua de Signos como principal vehículo para o acceso igualitario 

das Persoas Xordas a todos os servizos da súa comunidade, a un tempo que facilita a súa comunicación 

coas persoas oíntes, non só a través da Intérprete, senón grazas ao traballo formativo da entidade para 

proporcionar formación en Lingua de Signos na poboación xeral. Deste xeito, o proxecto desenvolve a 

introdución da Lingua de Signos nos/as máis novos/as, nenos e nenas xordos e oíntes, promovendo novas 

estratexias educativas, a través de Obradoiros en horario lectivo, que incentiven aos nenos/as e os propios 

centros a dar continuidade a esta formación. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE 

A condición de persoa xorda na actualidade supón unha limitación no desenvolvemento social, 

laboral e da vida diaria, ademais dunha maior dificultade de integración, debido ás barreiras comunicativas 

da linguaxe. A Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) perfílase como o único recurso comarcal 

específico para persoas xordas, familias ou entidades que requiran o uso dos servizos da asociación. As 

persoas xordas utilizan a Lingua de Signos para comunicarse; deste xeito, ir ao banco, ao servizo de 

emprego, solicitar un seguro do coche, asistir a unha reunión da escola do teu fillo/a, acudir a unha 

entrevista de emprego, ao médico, a urxencias... convértense nunha odisea se non dispoñen dun intérprete 

ou un familiar con coñecemento da LSE. Nesta liña, debemos ter en conta que no pasado, ao alumnado 

xordo ensinábaselle en centros específicos, a miúdo cos profesores que non sabían Lingua de Signos (LSE), 

xa que o principal obxectivo era capacitar ás persoas xordas a través da lingua oral; o que supón unha grave 

falta de información e formación para os nenos/as, xa que se trataba de ensinar un idioma falado a través 

da vista. En consecuencia, hoxe atopamos persoas xordas que nunca aprenderon LSE ou que non teñen un 

desenvolvemento cognitivo completo por mor das dificultades de aprendizaxe. De aí a necesidade de 

utilizar a LSE para ensinar a lingua oral e escrita. Por este motivo, a AXF realiza un labor de formación e 

capacitación para persoas xordas durante todo o ano, pero tamén para poboación xeral.  
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XUSTIFICACIÓN DA VIABILIDADE E SUSTENTABILIDADE 

A AXF desenvolve gran parte do seu labor no local que posúe, que conta con despachos para a súa 

organización e un aula habilitada. Doutra banda, contamos cun proxector e pantalla, ordenadores para os 

traballadores/as e unha impresora; teléfono, fax e wifi. Por outro lado, as ILSEs traballan de xeito 

itinerante, para cubrir as demandas do servizo no lugar onde se necesite. O programa conta con 

profesionais formados, organizados en departamentos: Departamento de Desenvolvemento da 

Comunidade Xorda, Departamento de Proxectos, Departamento de Educativo, SILSE e Grupo de 

Voluntariado. A entidade representa á comunidade xorda desde os anos 70, rompendo barreiras e 

traballando pola normalización das Persoas Xordas no seu contorno habitual, con programas de 

intervención socioeducativa, acompañamento, interpretación en LSE, orientación laboral en colaboración 

coa FAXPG, realización de campañas de sensibilización, ademais de actividades formativas, culturais, lúdicas 

e deportivas.   

 

Así mesmo, traballamos para que a maior parte dos seus programas teñan unha continuidade no 

tempo, e con iso, unha progresiva independencia de financiamento externo. Para lograr ese obxectivo, 

centra os seus esforzos en 2 grandes alicerces básicos, o operativo e o financeiro. En primeiro lugar, 

formamos anualmente ao equipo directivo e técnico da entidade, así mesmo, xeramos unha rede social 

que permita a creación e mantemento de persoas e entidades referentes. A avaliación continua e a 

procura de estratexias que melloren a calidade dos servizos da entidade, supoñen indicadores 

fundamentais para a supervivencia dos programas e da asociación. Por outra banda, o labor de 

investigación, o traballo en equipo e a coordinación entre departamentos, favorecerán tamén a 

sustentabilidade do proxecto. 

 

 

DESCRICIÓN TÉCNICA 

POBOACIÓN DESTINATARIA 

 Beneficiarios/as directos/as  

 Nenas e nenos oíntes e xordas/os 

.- Cuantificación: +/- 240 participantes 

 Beneficiarios/as indirectos 

 .- Docentes dos centros educativos, nais, pais e/ou titoras/es 

.- Cuantificación: +/- 100 participantes 

OBXECTIVOS E ACTIVIDADES 

1.- Obxectivo. Fomentar a integración social dos/as máis novos/as coa comunidade xorda, promover a 

integración social e educar en valores, aprendendo Lingua de Signos como ferramenta de apoio educativo e 

recurso para traballar as capacidades comunicativas. Nesta liña, sabemos que nos EEUU e países nórdicos é 

habitual ensinar a bebés e nenos/as oíntes a LSE, posto que ten efectos moi positivos, tales que: 

 Comunícanse mellor co seu contorno 

 Reduce as súas frustracións 

 Estimula o seu desenvolvemento intelectual 
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 Fomenta o vínculo entre país/nais e fillos/as 

 Favorece o desenvolvemento da fala  

 Ferramenta pedagóxica que contribúe ao desenvolvemento de estratexias de comunicación e o 

control do espazo, á mellora da interacción comunicativa e favorece a adquisición da linguaxe oral. 

Por outra banda, para os nenos e nenas con discapacidade auditiva tamén é imprescindíbel: 

 Axúdalles a mellorar as competencias sociais 

 Fomenta a cohesión social 

 Comunícanse entre eles/as e con oíntes coñecedores/AS da LSE 

 Por outro lado, é fundamental que podan contar cun referente, un modelo de persoa xorda que 

utiliza a LSE: aumenta a autoestima cando os/as nenos/as que non poden oír, teñen a oportunidade 

de comunicarse en LSE cos seus familiares e amigos/as, proporcionando seguridade e satisfacción, ao 

poder transmitir os sentimentos e facerse entender con facilidade. Por todo isto, promovemos a 

formación en Lingua de Signos para os máis pequenos/as: 

 

 Actividade 1: Obradoiros de Lingua de Signos para nenos e nenas de Educación Infantil e Primaria 

 Metodoloxía: obradoiros de introdución á Lingua de Signos, a través de dinámicas 

socioeducativas, xogos de aprendizaxe, contacontos, etc. en horario lectivo 

 Cuantificación: 240 nenos e nenas do Concello de Ferrol 

 

 
 

 

 

Lingua de Signos desde 
os 3 anos 

2 profesionais para cada 
sesión 

Dinámicas 
socioeducativas e xogos 
de aprendizaxe 
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Contacto cos 
centros 

educativos 
Actividade de 
balde para os 

Centros 
Educativos 

Acordo dun 
horario e grupo 

de idades Obradoiros de 
Lingua de Signos 
en horario lectivo 

COORDINACIÓN 

COORDINACIÓN INTERNA E EXTERNA 

A AXF organízase en varios departamentos de traballo, coordinados a través da Xunta Directiva e a 

Axente de Desenvolvemento da Comunidade Xorda (de aquí en adiante ADECOSOR): departamento de 

proxectos, departamento educativo, departamento do SILSE e grupo de voluntariado. As actuacións do 

proxecto inclúen un Equipo Profesional constituído pola ADECOSOR, a Traballadora Social e as Intérpretes 

de Lingua de Signos. A AXF traballa en coordinación con outras entidades da zona coas que intercambia 

servizos coa finalidade de optimizar os recursos das asociacións. Así mesmo, participa en todos os actos e 

eventos do Concello. Por outra banda, as entidades da zona derivan usuarios/as á AXF cando se require a 

atención específica da asociación, posto que, como xa sinalabamos en epígrafes anteriores, é o único 

recurso comarcal específico para persoas xordas ao que pode acceder o colectivo. 

 

 

RECURSOS NECESARIOS 

RECURSOS HUMANOS  

VINCULACIÓN POSTO TAREFAS 

Traballadora ADECOSOR Formación en Lingua de Signos 

Traballadora Traballadora Social Xestión do proxecto 

Traballadora Intérprete (s) de Lingua de Signos Interpretación de Lingua de Signos, adaptación de materiais e formación 

Voluntariado Grupo Voluntariado Xuvenil (4) Participación na organización e execución das actuacións do proxecto 

RECURSOS MATERIAS E EQUIPAMENTOS 

 Local da AXF, na rúa Rubalcava 65, entrechán, en Ferrol 

 Pantalla e proxector, teléfono, fax e wifi 

 Fotocopias para as actividades formativas 

 Folletos e carteis publicitarios 

 

 

PROCESO DE EXECUCIÓN 
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AVALIACIÓN 

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

1.- Avaliación inicial 

 Apertura de expediente (incluíndo apertura de ficha individual, protección de datos, dereitos de 

imaxe e rexistro) 

 

2.- Avaliación de impacto, tendo en conta as necesidades que pretendemos cubrir, o esforzo e tempo 

utilizado, así como, os efectos positivos e negativos resultantes: 

 Dimensión persoal, valorando a introdución de valores de solidariedade, ademais da capacidade de 

comunicación das persoas oíntes coas persoas xordas 

 Dimensión relacional, asociado á mellora nas relacións entre comunidade xorda e oínte 

 Dimensión comunitaria, na que se valoran os efectos na poboación xeral, as inquedanzas, prexuízos, a 

resposta dos medios de comunicación e os recursos para remover os pensamentos arraigados acerca 

do colectivo xordo; avaliando así mesmo a incidencia na rede, o incremento do grupo de 

voluntariado, número de socios/as, participación noutras actividades da entidade, etc. 

 

3.- Avaliación final 

 Cuestionario de satisfacción final 

RESULTADOS ESPERADOS 

INDICADORES RESULTADO ESPERADO 

Acceso ao proxecto 

% Por iniciativa propia 50% iniciat. propia 

% Por derivación doutro servizo da entidade 30 % derivación 

% Por derivación de servizos externos á AXF 20 % derivación 

Nº participantes  Participantes totais 240 participantes 

Segundo xénero da/o participante 
% Mulleres 50 % mulleres 

% Homes 50 % homes 

Segundo a idade do/a participante 

% de 3 a 5 anos 40% participantes 

% de 6 a 8 anos 40% participantes 

% de 9 a 12 anos 20% participantes 

Outros datos 

% Incremento do grupo de voluntariado 25% incremento 

% Incremento do número de socios/as 25% incremento 

% Solicitude de obradoiro para a continuidade da ensinanza 50% participación 

 


