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No cliclo de madeira do IES
de Melide crearon un glosa-
rio dixital de termos rela-
cionados co sector en
linguaxe de signos. Esta ini-
ciativa naceu da sensibili-
dade do profesorado desta
formación cun alumno de
segundo curso con xor-
deira. Os mestres de  ma-
deira insisten na profunda
necesidade que tiñan de
“ter esa pequena indepen-
dencia para comunicarnos
con el, xa que as horas de
taller son moitas”. 

A idea botouse a andar o
ano pasado coa finalidade
de crear material didáctico
en galego e para a inclusión
do alumnado con diversi-
dade funcional, dentro dun
programa da Consellería de
Educación para o profeso-
rado de Formación Profe-
sional. 

Este glosario dixital con-
tén douscentos termos rela-
cionados coa carpintaría,
ferramentas, maquinaría,
materiais, moble e tapice-
ría. As palabras recollidas,
algunhas son de uso común
pero outras “son tan especí-

ficas que houbo que crea-
las”, comentan dende o
IES. Ademais, defenden os
seus creadores, que esta
primeira versión “é unha
boa base para arrancar,
tanto para o profesional do
sector, como para intér-
prete, alumnado e docen-
tes” da formación. 
Podemos atopar en aberto

esta listaxe en iesmelide-
madera.com e conta con
dúas versións, unha en ga-
lego e outra en castelán.
Ademais, dende o cliclo
manifestan a súa intención
de “seguir ampliando a lis-
taxe, e incluso perfeccio-
nandoa, porque a linguaxe
de signos é igual que cal-
quera outro idioma, non é

tan pechada como se soe
pensar, está en continua
evolución”. 

Previamente á realización
desta ferramenta, para con-
seguir un bo funciona-
mento desta iniciativa, o
profesorado melidense da
especialidade de madeira
recibiu formación sobre a
lingua de signos e  as difi-

cultades laborais e formati-
vas ás que se enfrontan as
persoas con discapacidade
auditiva. 

No IES de Melide están
moi contentos co traballo
realizado nesta novidosa fe-
rramenta, no que a maiores
de participar o profesorado
do clico de madeira e a in-
térprete, tamén o fixo o de-
partamento de lingua
galega e persoa encargada
do desenvolvemento da pá-
xina web. 

Ademais, dende o centro
educativo melidense, que-
ren agradecer a axuda da
Asociación de Persoas Xor-
das de Ferrol, entre outras
cousas, polas súas correc-
cións no proxecto. 

Este glosario co que,
dende o instituto da vila
son pioneiros, xa se presen-
tou nalgún curso de secun-
daria pero queren dalo
tamén a coñecer en asocia-
cións de docentes e profe-
sionais do sector, ao igual
que noutros centro nos que
se oferta esta especialidade
formativa para que se em-
pregue alí onde o precisen. 

Un exemplo dunha palabra  do glosario dixital que podemos atopar na páxina web iesmelide-madera.com.

O clico de madeira do IES crea un glosario dixital de
termos relacionados co sector en linguaxe de signos
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Moitas persoas con nenas/os
que reciben atención nos
centros escolares para mello-
rar a linguaxe entenden que
a figura que realiza esa inter-
vención é unha logopeda.

Mais a figura que se ocupa de
traballar no ámbito escolar
con quen teñen dificultades
de linguaxe e aprendizaxe, é
a mestra con mención en Au-
dición e Linguaxe (AL). 
debemos polo tanto diferen-
ciar ambas profesións para
dar a cada unha o seu reco-
ñecemento dentro das súas
competencias e reivindicar o
papel de cada unha no seu
ámbito.
Para ser mestra/e en AL,
debe cursarse a carreira uni-
versitaria de maxisterio para
despois facer a mención de
audición e linguaxe; antes
era unha especialidade que
xa podía cursarse como “Ma-
xisterio en Audición e Lin-
guaxe” que mudou a unha
nova fórmula cos cambios
producidos nas leis educati-

vas e europeas das titula-
cións universitarias. Pola
contra, para rematar sendo
logopeda, existe unha titula-
ción específica, non adscrita
a ningunha outra, o “Grao en
Logopedia”, antes “diploma-
tura en Logopedia” e retroce-
dendo máis no tempo, cun
curso de especialización en
patoloxía da linguaxe. As
materias cursadas nun e ou-
tro caso contan con diferen-
zas substanciais tanto en
canto a diagnóstico de pato-
loxías como en intervención.
delimítase desta forma que
se xa os estudos son diferen-
tes, as competencias han de
selo. 
Unha  logopeda, tras rematar
os seus estudos, debe cole-
xiarse para exercer a profe-
sión e pode acceder a prazas
públicas sanitarias pero non
pode presentarse a un pro-

ceso de selección por oposi-
ción a nivel educativo, a non
ser que se titule en maxiste-
rio ou pedagoxía. desta
forma, o acceso a un centro
escolar como profesión
queda asumido pola figura
da mestra en audición e lin-
guaxe, unha titulación rela-
cionada con educación. da
mesma forma, en sanidade,
non podería ter acceso a fi-
gura de mestra en Audición
e Linguaxe a un proceso de
selección por oposición se
non titulara en grao en logo-
pedia. 
Hai que referir que unha fi-
gura e a outra non son ex-
cluíntes, senón
complementarias. O traballo
que faga a AL no centro es-
colar repercutirá positiva-
mente no da logopeda e
viceversa. Para conseguir un
mellor desempeño de cal-

quera persoa que precise dos
servizos de AL e logopedia,
debería repartirse o traballo
e coordinar ao máximo as
accións a levar a cabo coa fin
de que a persoa que recibe a
intervención saque o maior
proveito posible. Pódese di-
cir que no fondo, estamos
“condenadas a entendernos”
polo que non se debe desme-
recer nin dinamitar o traba-
llo de ningunha profesional,
senón valorar o que aporta
ao noso traballo o que se fai
noutros ámbitos. Como lo-
gopeda sempre estou dis-
posta a traballar en
conxunto polo ben das e dos
meus pacientes e teño com-
probado pola miña expe-
riencia clínica, que os
resultados serán mellores e
máis rápidos. Cada unha co
seu nome e no seu ámbito
pero complementándonos.


