
 
 

 

CILSGA 
CENTRO DE INTÉRPRETES DE LINGUA DE SIGNOS 
ESPAÑOLA E GUÍAS-INTÉRPRETES DE PERSOAS 
XORDOCEGAS DE GALICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOO   IIIIIIIIIIIINNNTTTÉÉÉRRRPPPRRREEETTTEEE   DDDEEE   LLLLLLLLLLLL IIINNNGGGUUUAAA    DDDEEE   SSSSSSSSSSSS IIIGGGNNNOOOSSS   
   

NNNOOO   CCCEEENNNTTTRRROOO   EEEDDDUUUCCCAAA TTTIIIVVVOOO   
        
  

 
 

 

uía orientativauía orientativauía orientativauía orientativa    

aliciaaliciaaliciaalicia    
 

 
Xuño 2010 



O ILSE/GI . Guía orientativa para o centro educativo  
                                                                                                                            

    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

    

CILSGA         www.cilsga.org         cilsga@yahoo.es         Apartado de Correos 383   -   CP 36200 Vigo   -   Pontevedra 

2 CENTRO DE INTCENTRO DE INT

        ÍÍÍÍÍÍÍÍ NNNNNNNN DDDDDDDD IIIIIIII CCCCCCCC EEEEEEEE         
 

P á x i n a  

1.1.1.1. PRESENTACIÓN.   3333    

  

2.2.2.2. DEFINICIÓNS E PERFIL PROFESIONAL . 4444    ---- 5 5 5 5    

  

3.3.3.3. SITUACIÓNS DE INTERPRETACIÓN NO EIDO ACADÉMICO . 6 6 6 6 –––– 9  9  9  9     
A)A)A)A)         CENTROS DEPENDENTES DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN.     

3.1.3.1.3.1.3.1.  EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA .     
3.2.3.2.3.2.3.2.  EDUCACIÓN SECUNDARIA E BACHARELATO .     
3.3.3.3.3.3.3.3.  FORMACIÓN PROFESIONAL E PCPI.     
     

B)B)B)B)         OUTROS CENTROS E/ OU ENTIDADES.     
3.4.3.4.3.4.3.4.  FORMACIÓN UNIVERSITARIA .     
3.5.3.5.3.5.3.5.  FORMACIÓN OCUPACIONAL , CONTINUA E NON REGRADA .     

  

4.4.4.4. INCORPORACIÓN E INTEGRACIÓN NO CENTRO EDUCATIVO . 10 10 10 10 ---- 11 11 11 11    
4.1.4.1.4.1.4.1. COORDINACIÓN DENDE O CENTRO.     
4.2.4.2.4.2.4.2. ASPECTOS A CONSIDERAR POLO INTÉRPRETE / GUÍA-INTÉRPRETE.     

  

5.5.5.5. FUNCIÓNS, COMPETENCIAS E DISTRIBUCIÓN HORARIA . 12 12 12 12 ---- 14 14 14 14    
5.1.5.1.5.1.5.1. HORARIO LECTIVO E NON LECTIVO .     
5.2.5.2.5.2.5.2. INTERPRETACIÓN NA AULA .     
5.3.5.3.5.3.5.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DO HORARIO LECTIVO .     

  

6.6.6.6. ORIENTACIÓNS PARA O INTÉRPRETE / GUÍA-INTÉRPRETE. 15 15 15 15 ---- 16 16 16 16    
6.1.6.1.6.1.6.1. COORDINACIÓN INTERPROFESIONAL .     
6.2.6.2.6.2.6.2. MEDIACIÓN COMUNICATIVA CO ALUMNADO XORDO E /OU XORDOCEGO.     

  

7.7.7.7. ORIENTACIÓNS PARA O EQUIPO DOCENTE . 17 17 17 17 ---- 20 20 20 20    
7.1.7.1.7.1.7.1.   CONSIDERACIÓNS PREVIAS .     
7.2.7.2.7.2.7.2.   COORDINACIÓN INTERPROFESIONAL .     
7.3.7.3.7.3.7.3.            ATENCIÓN Ó ALUMNADO XORDO E /OU XORDOCEGO.        

  

8.8.8.8. ORIENTACIÓNS PARA O ALUMNADO XORDO E /OU XORDOCEGO.  21212121    

  

9.9.9.9. ANEXOS. 22 22 22 22 ---- 28 28 28 28    

9.1.9.1.9.1.9.1. CÓDIGO DEONTOLÓXICO DO INTÉRPRETE / GUÍA-INTÉRPRETE. 
9.2.9.2.9.2.9.2. SAÚDE LABORAL DO INTÉRPRETE / GUÍA-INTÉRPRETE. 

  

10.10.10.10.  REFERENCIAS. 29 29 29 29 ---- 31 31 31 31    



O ILSE/GI . Guía orientativa para o centro educativo  
                                                                                                                            

    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

    

CILSGA         www.cilsga.org         cilsga@yahoo.es         Apartado de Correos 383   -   CP 36200 Vigo   -   Pontevedra 

3 CENTRO DE INTCENTRO DE INT

        
        
        
        
        
        
        
        

11111111 ........         PPPPPPPP RRRRRRRR EEEEEEEE SSSSSSSS EEEEEEEE NNNNNNNN TTTTTTTT AAAAAAAA CCCCCCCC IIIIIIII ÓÓÓÓÓÓÓÓ NNNNNNNN         
 

 

 incorporación de intérpretes de Lingua de Signos Española (ILSE) e de 

guías-intérpretes de persoas xordocegas (GI)  ós centros educativos galegos 

iníciase no curso académico 2003/2004. Dende entón, o seu incremento paulatino amosa 

que a súa demanda e presenza é cada vez maior no sistema educativo de Galicia. 

 

Por este motivo, o CILSGA 1 decide elaborar a presente guía informativa co fin de orientar a 

incorporación e integración do recurso educativo do ILSE/GI nos diferentes centros, de xeito 

que se garanta o maior aproveitamento e beneficio do labor destes profesionais para toda a 

comunidade educativa. 

 
 
 

 
 

 

 

                                                 
1Centro de Intérpretes de Lingua de Signos Española e Guías-Intérpretes de persoas Xordocegas de 
Galicia , entidade existente dende o ano 1995, co fin, entre outros de promover e mellorar a calidade profesional 
e formativa dos Intérpretes de Lingua de Signos Española (ILSES) e dos Guías-Intérpretes de persoas 
xordocegas (GI) dentro da nosa comunidade. 
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 perfil profesional  do intérprete de Lingua de Signos Española e Guía-Intérprete de 
persoas xordocegas corresponde na actualidade a un grao de cualificación profesional 
IV, categorizado na Función Pública galega desde o ano 20012 no Grupo III de 

Especialistas e Encargados, Categoría 104.  
 
A figura profesional do ILSE/GI comeza a existir como tal a partir do ano 1987. A súa 
formación regrada establécese, desde o ano 19983, a través do Ciclo Formativo de Grao 
Superior en Interpretación da Lingua de Signos, e a partir do curso académico 2008/2009 
comeza o seu deseño e implantación no sistema universitario4. Igualmente, considéranse 
como titulacións axeitadas as habilitacións anteriores ás actuais, establecidas e outorgadas 
polos órganos competentes na materia. 
 
Dentro do sistema educativo galego, estes profesionais desempeñan o seu labor nos 
diferentes centros como persoal non docente. En consecuencia, o seu nomeamento e 
contratación corresponde á Administración Pública de Galicia, ben sexa a través das propias 
Consellerías e Delegacións Provinciais como a través das Deputacións. No caso de centros 
privados e/ ou Universidades, a súa provisión dependerá do mesmo xeito de contratación 
estipulado para o resto de persoal dos mesmos.  
 

 
ermos específicos  de amplo uso neste contexto de actuación profesional, e, polo 
mesmo, empregados nesta guía son os que seguen: 
 

� BARREIRAS DE COMUNICACIÓN:  factores que impiden, limitan ou dificultan ás 
persoas xordas o acceso á información, así como a súa capacidade de 
expresarse e comunicarse plenamente. 

 
� COMUNIDADE XORDA:  agrupación de persoas xordas e oíntes que viven nunha 

localidade concreta, teñen intereses e metas comúns e considéranse membros 
dunha minoría sociolingüística, na que comparten experiencias, valores e 
actitudes ó redor dunha lingua de signos. 

 
� CULTURA OÍNTE:  modo de comportamento social dunha comunidade lingüística 

que emprega unha variedade de lingua oral. 
 

� CULTURA XORDA: modo de comportamento social dunha comunidade 
lingüística que emprega unha variedade de lingua signada.  

 
� GUÍA-INTÉRPRETE (GI): profesional que efectúa unha mediación comunicativa 

en calquera dos sistemas de comunicación utilizados polas persoas xordocegas, 
e que ademais realiza funcións de guía e acompañamento.  

                                                 
2 DOG, Nº 208, do 26 de outubro de 2001. Resolución do 11 de outubro de 2001, da Dirección Xeral da Función 
Pública. 
3 Decreto 390/2005, do 28 de xullo, polo que se establece o currículo do Ciclo Formativo de Grao Superior 
correspondente ao Título de Técnico Superior en Interpretación da Lingua de Signos. 
4  Conforme o Plano de Estudos do 2008 para o Grao de Tradución e Interpretación da Universidade Pompeu 
Fabra, inclúese a opción da Lingua de Signos Catalana como lingua de traballo.  

OOOO    
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� INTÉRPRETE DE LINGUA DE SIGNOS (ILS / ILSE) : profesional bilingüe capaz 

de interpretar as mensaxes emitidas nunha lingua oral ou signada dunha contorna 
ó seu equivalente na outra, secuencial ou simultaneamente, de forma eficaz. 
Actúa coma ponte de comunicación entre dúas linguas (signada e oral) e dúas 
culturas (xorda e oínte), realizando unha mediación comunicativa entre persoas 
xordas e oíntes, de acordo coas normas deontolóxicas que rexen o exercicio da 
súa profesión, a través da cal facilita a participación social dos interlocutores 
nunha situación de igualdade comunicativa. 

 
� LINGUA ORAL (LO): lingua ou conxunto de linguas de carácter auditivo-oral que 

adoitan corresponderse coas variedades oficiais dunha área xeográfica na que 
conviven con unha ou varias linguas signadas. Nun sentido máis estrito, o termo 
refírese á manifestación fónica destas linguas.  

 
� LINGUA DE SIGNOS (LS):  lingua de carácter visoxestual, espacial e manual 

usada polas persoas xordas, na que interveñen factores históricos, culturais, 
lingüísticos e sociais. [Sinónimo: lingua de señas]. 

 
� LINGUA DE SIGNOS APOIADA:  variedade táctil da lingua de signos empregada 

por algunhas persoas xordocegas. 
 

� LINGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (LSE):  variedade estándar da lingua de signos 
empregada en España.  

 
� OÍNTE: persoa ou colectivo que non ten unha perda auditiva.  

 
� SIGNANTE:  persoa que se comunica a través dunha lingua signada. 
 
� SIGNAR:  falar empregando unha lingua de signos. 
 
� SIGNO: palabra ou unidade mínima con sentido nunha lingua visoxestual. 

[Sinónimo: seña]. 
 

� XORDO/A:  persoa ou colectivo cunha carencia auditiva que, á vez, pode 
identificarse como membro dunha minoría sociolingüística. [Sinónimo: persoa 
xorda].  

 
� XORDEIRA: perda total ou parcial, ou alteración do sentido da audición. 
 
� XORDOCEGO/A:  persoa ou colectivo que ten un deterioro combinado da 

capacidade de visión e audición, en diferentes graos, que lle dificulta o acceso á 
información, comunicación e mobilidade. [Sinónimo: persoa xordocega]. 

 
� XORDOCEGUEIRA (XC):  discapacidade única, multisensorial, que engloba as 

dúas deficiencias, visual e auditiva, e que ten unha tipoloxía variada.  
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ada un dos niveis de ensinanza nos que se configura o sistema educativo galego , así 
coma os espazos de formación non regrada e formación ocupacional, presenta unhas 
particularidades propias que deben ser contempladas á hora de incorporar o recurso 
educativo do ILSE/GI ás aulas. 

 
As situacións de interpretación no eido académico que se dan actualmente caracterízanse 
como segue:  
 

A) A) A) A) CENTROSCENTROSCENTROSCENTROS DEPENDENTES DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN DEPENDENTES DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN DEPENDENTES DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN DEPENDENTES DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN    
 
Neste contexto é aconsellable incorporar nas aulas, na medida do posible, contidos 
curriculares relacionados coa comunidade xorda e a lingua de signos, para evitar que o 
ILSE/GI sexa o único canal de transmisión de ditos contidos para o alumnado xordo e/ou 
xordocego, e co fin de favorecer a integración e participación deste alumnado dentro da 
comunidade educativa. 
 
3.1. EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA3.1. EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA3.1. EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA3.1. EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA    

  
ILSE/GI desenvolve o seu labor tanto na aula ordinaria (ó lado do titor/a e do 
profesorado especialista nas distintas materias) coma nas aulas de apoio e de audición 
e linguaxe (atención individualizada ou en pequenos grupos ó alumnado xordo e/ou 

xordocego con profesorado específico).  
 
A provisión destes profesionais depende, nos centros públicos, directamente da Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, ou da Deputación Provincial 
correspondente.  
 
Así mesmo, o ILSE/GI está presente nas numerosas actividades (visitas didácticas e 
culturais, contacontos, charlas sobre diversos temas, etc.) e celebracións (Día da Paz, Día 
do Libro, Día das Letras Galegas, etc.) que se realizan tanto dentro coma fóra do centro á 
marxe das clases, sempre que nelas exista información a interpretar. É importante planificar 
este tipo de actividades  tendo en conta tanto a presenza de alumnado xordo e/ou 
xordocego coma a do profesional ILSE/GI. 
 
É fundamental a colaboración entre o departamento de orientación, o equipo docente e o 
profesional ILSE/GI co fin de determinar as pautas de actuación máis axeitadas en cada 
caso. 
 
3.2. EDUCACIÓN SECUNDARIA E BACHARELATO3.2. EDUCACIÓN SECUNDARIA E BACHARELATO3.2. EDUCACIÓN SECUNDARIA E BACHARELATO3.2. EDUCACIÓN SECUNDARIA E BACHARELATO    

  
ILSE/GI desenvolve o seu labor tanto na aula ordinaria (ó lado de profesorado 
especialista nas distintas materias) coma nas aulas de apoio (atención individualizada 

en pequenos grupos ó alumnado xordo e/ou xordocego con profesorado específico). A 
medida que se avanza nos cursos, aumenta o número de horas de integración (do alumnado 
e, por tanto, do ILSE/GI) na aula ordinaria e diminúen as horas adicadas ó apoio e/ou reforzo 
educativo. 

CCCC    

OOOO    

OOOO    
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A provisión destes profesionais depende, nos centros públicos, directamente da Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, ou da Deputación Provincial 
correspondente.  
 
As actividades complementarias do horario lectivo realizadas dentro e fóra do centro contan 
tamén coa presenza do ILSE/GI, sempre que o alumnado xordo e/ou xordocego asista ás 
mesmas e sexa necesaria a interpretación/guía-interpetación. É importante planificar este 
tipo de actividades tendo en conta tanto a presenza de alumnado xordo e/ou xordocego 
coma a do profesional ILSE/GI. 
 
É fundamental a colaboración entre o departamento de orientación, o equipo docente e o 
profesional ILSE/GI co fin de definir a metodoloxía máis axeitada para o efectivo 
aproveitamento do recurso do ILSE/GI. 
 
3.3. FORMACIÓN PROFESIONAL E PCPI3.3. FORMACIÓN PROFESIONAL E PCPI3.3. FORMACIÓN PROFESIONAL E PCPI3.3. FORMACIÓN PROFESIONAL E PCPI    

  
ILSE/GI desenvolve o seu labor na aula (ó lado de profesorado especialista nas 
distintas materias), e asiste tanto ás clases de contido teórico como ás clases de 

contido práctico. 
 
A provisión destes profesionais depende, nos centros públicos, directamente da Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, ou da Deputación Provincial 
corespondente. 
 
As actividades complementarias do horario lectivo son puntuais, realízanse maioritariamente 
fóra do centro educativo e en moitos casos contan coa colaboración de entidades públicas 
e/ou privadas alleas ó propio centro. A presenza do ILSE/GI estará determinada pola 
participación do alumno/a nas mesmas, así como pola existencia de contidos a interpretar. 
Na planificación destas actividades é fundamental a coordinación entre o centro e, no seu 
caso, a entidade colaboradora, para que o contido das mesmas poida ser interpretado e 
accesible ó alumno/a xordo e/ou xordocego. 
 
A presenza do ILSE/GI neste nivel educativo está determinada pola vontade do propio 
alumno/a xordo e/ou xordocego, que, como usuario/a da lingua de signos española coñece e 
fai uso do recurso do ILSE/GI. 
 
É fundamental a colaboración entre o equipo docente e o ILSE/GI para que o 
aproveitamento do recurso sexa efectivo; así como entre o alumnado e o ILSE/GI para 
establecer os signos específicos correspondentes á materia de estudo. 
 
No período de prácticas ou formación en centros de traballo, estudiarase en cada caso a 
posibilidade e/ou pertinencia de contar coa presenza do ILSE/GI. É aconsellable que o 
ILSE/GI si asista á presentación e/ou primeiras sesións da formación práctica no centro de 
traballo, así como a aquelas outras nas que vaia existir unha explicación teórica, reunión 
informativa por parte dos titores, etc. No caso de contar coa presenza do ILSE/GI, deberán 
observarse as condicións axeitadas para o desenvolvemento do seu labor (iluminación, 
ubicación, materiais para a preparación con antelación suficiente, etc.). 
 
 

OOOO    
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B)B)B)B) OUTROS CENTROS E/OU ENTIDADES OUTROS CENTROS E/OU ENTIDADES OUTROS CENTROS E/OU ENTIDADES OUTROS CENTROS E/OU ENTIDADES    
 
3.4. FORMACIÓN UNIVERSITARIA3.4. FORMACIÓN UNIVERSITARIA3.4. FORMACIÓN UNIVERSITARIA3.4. FORMACIÓN UNIVERSITARIA    

  
ILSE/GI desenvolve o seu labor nas aulas ás que o alumnado xordo e/ou xordocego 
asiste, tanto aquelas de contido teórico coma práctico.  

 
A provisión destes profesionais depende directamente da propia Universidade. É importante 
que o centro universitario favoreza o correcto aproveitamento do recurso, tanto por parte do 
alumnado xordo e/ou xordocego coma por parte do equipo docente (no tocante á 
colaboración co ILSE/GI e á delimitación das súas funcións e competencias). 
 
As actividades que se realicen á marxe das aulas (charlas e ou conferencias, cursos, 
participación en grupos de traballo, etc.) son, na súa maioría, de participación voluntaria por 
parte do alumnado. Polo tanto, contarán coa presenza do ILSE/GI sempre que o alumno/a o 
requira, e sempre e cando sexa factible por parte do profesional (evitando superar o tempo 
máximo diario de interpretación recomendado por saúde laboral e por calidade da 
interpretación, e previa negociación das condicións laborais co centro universitario 
correspondente). No caso de contar coa presenza do ILSE/GI, deberá notificarse ó 
profesional coa maior antelación posible, e deberán observarse así mesmo as condicións 
axeitadas para o desenvolvemento do seu labor (iluminación, ubicación, materiais para a 
preparación con antelación suficiente, etc.). 
 
A presenza do ILSE/GI neste nivel educativo está determinada pola vontade do propio 
alumno/a xordo e/ou xordocego, que, como usuario/a da lingua de signos española coñece e 
fai uso do recurso do ILSE/GI.  
 
É fundamental a colaboración entre o equipo docente e o ILSE/GI para que o 
aproveitamento do recurso sexa efectivo. A este respecto cómpre sinalar que, polas 
características deste nivel educativo, tanto na formación teórica coma práctica, o labor do 
ILSE/GI adquire gran complexidade, e precisará información o máis detallada posible sobre 
as situacións de interpretación que se darán na aula (contidos a tratar, duración e 
planificación temporal das sesións, distribución espacial na aula, medios tecnolóxicos que se 
empregarán, etc.). 
 
Así mesmo, é fundamental a colaboración entre o alumnado e o ILSE/GI para establecer os 
signos específicos correspondentes á materia a tratar. 
 
No período de prácticas ou formación en centros de traballo, estudiarase en cada caso a 
posibilidade e/ou pertinencia de contar coa presenza do ILSE/GI. É aconsellable que o 
ILSE/GI si asista á presentación e/ou primeiras sesións da formación práctica no centro de 
traballo, así como a aquelas outras nas que vaia existir unha explicación teórica, reunión 
informativa por parte dos titores, etc.  No caso de contar coa presenza do ILSE/GI, deberán 
observarse tamén as condicións axeitadas para o desenvolvemento do seu labor 
(iluminación, ubicación, materiais para a preparación con antelación suficiente, etc.). 
 
 

OOOO    
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3.5. FORMACIÓN OCUPACIONAL, 3.5. FORMACIÓN OCUPACIONAL, 3.5. FORMACIÓN OCUPACIONAL, 3.5. FORMACIÓN OCUPACIONAL, CONTINUACONTINUACONTINUACONTINUA E NON REGRADA E NON REGRADA E NON REGRADA E NON REGRADA    

  
ILSE/GI desenvolve o seu labor na aula (ó lado de técnicos/as, formadores e/ou 
profesorado especialista nas distintas materias), e asiste tanto ás sesións de contido 

teórico como ás sesións de contido práctico.  
 
A provisión destes profesionais depende directamente da entidade pública e/ou privada da 
que dependa a formación. 
 
A presenza do ILSE/GI neste tipo de formación está determinada pola vontade do propio 
alumno/a xordo e/ou xordocego, que, como usuario/a da lingua de signos española coñece e 
fai uso do recurso do ILSE/GI.  
 
No período de prácticas ou formación en centros de traballo, estudiarase en cada caso a 
posibilidade e/ou pertinencia de contar coa presenza do ILSE/GI. É aconsellable que o 
ILSE/GI si asista á presentación e/ou primeiras sesións da formación práctica no centro de 
traballo, así como a aquelas outras nas que vaia existir unha explicación teórica, reunión 
informativa por parte dos titores, etc. No caso de contar coa presenza do ILSE/GI, deberán 
observarse as condicións axeitadas para o desenvolvemento do seu labor (iluminación, 
ubicación, materiais para a preparación con antelación suficiente, etc.). 
 
As actividades complementarias do horario lectivo fóra do centro de formación son puntuais, 
e soen ser de carácter voluntario ó realizarse maioritariamente en colaboración con 
entidades públicas e/ou privadas alleas ó propio centro. A presenza do ILSE/GI estará 
determinada pola participación do alumno/a nas mesmas mismas, así como pola existencia 
de información a interpretar. Na planificación destas actividades é fundamental a 
coordinación entre o centro e, no seu caso, a entidade colaboradora, para que o contido das 
mesmas poida ser interpretado e accesible ó alumno/a xordo e/ou xordocego. Igualmente 
deberán observarse as condicións axeitadas para o desenvolvemento do labor do ILSE/GI 
(iluminación, ubicación, materiais para a preparación con antelación suficiente, etc.). 
 
A especificidade desta formación implica igualmente unha necesaria colaboración entre o 
centro, equipo docente e o ILSE/GI para que o aproveitamento do recurso sexa efectivo. Así 
mesmo, é fundamental a colaboración entre o alumnado e o ILSE/GI para establecer os 
signos específicos correspondentes á materia a tratar. 
 
  
  

OOOO    
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ara respectar unha boa xestión á hora de canalizar e atender as demandas de 
contratación de intérpretes, tanto as dos profesionais educativos como as dos pais/nais 
ou propio alumnado, e co fin de acadar que a súa incorporación sexa o máis efectiva e 

inmediata posible, cómpre axilizar unha coordinación xeral desde o propio centro coa 
administración educativa que garanta, ó mesmo tempo, unha optimización do número de 
intérpretes provistos para cada curso escolar en función das posibles variacións ou novas 
demandas existentes.   
 

4.1. COORDINACIÓN DENDE O CENTRO4.1. COORDINACIÓN DENDE O CENTRO4.1. COORDINACIÓN DENDE O CENTRO4.1. COORDINACIÓN DENDE O CENTRO    

 

n canto persoal non docente, nos centros públicos dependentes da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, a coordinación directa do 
ILSE/GI depende do secretario/a do centro educativo, así como das indicacións do 

equipo directivo do mesmo. A este respecto, cómpre ter en conta que o ILSE/GI non é en 
ningún caso un educador ou profesor de apoio, nin un coidador do alumnado xordo e/ou 
xordocego, nin realiza funcións de titoría nin de profesor de garda. 
 
Con todo, polas características do seu labor no centro, e pese a non existir unha regulación 
específica neste sentido, é aconsellable a súa integración, de existir, no departamento de 
orientación do centro ou órgano similar, co fin de establecer e favorecer a súa coordinación 
co resto de profesionais que traballan co alumnado xordo e/ou xordocego.  
 
No desenvolvemento do seu traballo diario no centro, o ILSE/GI precisará: 

° Un espacio físico no que poder preparar a interpretación e realizar os descansos 
oportunos (aula ou departamento a disposición do ILSE/GI, sala do profesorado...), 
así como un lugar onde arquivar os diversos materiais de preparación das clases 
(armario, arquivador...). 

 

° Materiais de cada unha das asignaturas nas que realizará a interpretación (libro de 
texto ou copia dos materiais que se empregarán na aula). 

 

° Materiais específicos para a preparación das materias (dicionarios e glosarios de 
lingua de signos española, dicionarios de linguas orais...). 

 

° Cadeiras ergonómicas (preferentemente, unha en cada aula na que o ILSE/GI 
desempeñe o seu labor). 

 

° Acceso a medios audiovisuais e informáticos (ordenador con cámara web, internet...), 
por ser recursos de amplo uso ó traballar cunha lingua visual que non ten escrita 
como a LSE. 

 

PPPP    

EEEE
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4.2. ASPECTOS A CONSIDERAR POLO INTÉRPRETE / GUÍA4.2. ASPECTOS A CONSIDERAR POLO INTÉRPRETE / GUÍA4.2. ASPECTOS A CONSIDERAR POLO INTÉRPRETE / GUÍA4.2. ASPECTOS A CONSIDERAR POLO INTÉRPRETE / GUÍA----INTÉRPRETEINTÉRPRETEINTÉRPRETEINTÉRPRETE    

 

omo persoal non docente e, a pesares de non substituír en ningún caso o labor do 
equipo docente nin do resto de profesionais do centro, como persoal do mesmo o 
ILSE/GI debe respectar a normativa e regulación propia de cada centro e, do mesmo 

xeito, considerar as indicacións precisas para o seu cumprimento. 
 
Pese a que neste contexto débense respectar os principios deontolóxicos que rexen a 
profesión de ILSE/GI, na súa aplicación xeral e diaria cómpre considerar as particularidades 
deste eido profesional e específico de actuación, tanto nos labores directos de interpretación 
ou guía interpretación, como na integración e relación interprofesional dentro da comunidade 
educativa, e do mesmo xeito, co propio alumnado xordo e/ou xordocego e oínte.  
 
Co fin de regular definitivamente o perfil profesional do ILSE/GI dentro do sistema educativo 
galego, e de definir e clarificar as normas específicas de actuación, é imprescindible que os 
profesionais en activo trasladen as necesidades detectadas no desenvolvemento diario da 
súa profesión ós órganos competentes na materia, ben a través do propio centro, ben a 
través do movemento asociativo de intérpretes e guías-intérpretes.  
 
 
 
 

CCCC    
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 labor profesional a realizar polo ILSE/GI no centro pódese considerar como un    
recurso de apoio inclusivo para o alumnado xordo e/ou  xordocego, a través do cal se 
pretende atender e igualar as necesidades comunicativas do mesmo dentro do 

contexto educativo. É importante sinalar que a actuación do ILSE/GI é bidireccional, posto 
que as necesidades comunicativas xorden no centro e/ou aula tanto do alumnado xordo e/ou 
xordocego cara ó profesorado e/ou compañeiros/as, coma do profesorado e/ou 
compañeiros/as cara ese alumnado.  
 
As súas competencias, ademais das derivadas do propio perfil profesional, estableceranse 
dentro da normativa e regulación do propio centro educativo, promovendo unha coordinación 
e seguimento dende a propia administración educativa, co fin de delimitar un proceder 
común para todos os ILSE/GI que traballan no sistema educativo galego. Igualmente, 
teranse en consideración, para a súa definición, as particularidades deste contexto 
específico de actuación profesional.  
 
O deseño e a planificación do horario do ILSE/GI corresponde ó departamento de 
orientación do centro, de existir; e, no seu defecto, ó equipo directivo. En ámbolos dous 
supostos sería positivo contar coa colaboración do ILSE/GI, xa que o seu coñecemento das 
necesidades e competencias comunicativas do alumnado xordo e/ou xordocego contribuirá a 
acadar un aproveitamento o máis efectivo posible do recurso.  
 
Así mesmo, para distribuír o seu traballo atenderáse, na medida do posible, ás necesidades 
do alumnado, do equipo docente e do propio profesional, co fin de garantir a maior 
optimización posible do recurso. Neste sentido é aconsellable promover, cando sexa posible, 
os agrupamentos de alumnado xordo e/ou xordocego, no mesmo centro e/ou aula, para 
rentabilizar o número de profesionais e a existencia de equipos de intérpretes, xa que, por 
exemplo, dous intérpretes nun mesmo centro poden atender mellor as necesidades do 
alumnado, que se se atopan en centros diferentes. Tamén este feito favorece unha mellor 
coordinación entre os propios profesionais e o resto de axentes implicados.  
 
Do mesmo xeito, cómpre considerar que pode ser necesaria a solicitude puntual de outro 
ILSE/GI para incrementar, reforzar ou apoiar a cobertura horaria do alumnado, ou 
profesional que así o precise, así como para a correcta cobertura de actividades 
complementarias do horario lectivo. É factible a colaboración entre profesionais de diferentes 
centros, sempre e cando sexa autorizada pola dirección de ambos centros e non se cause 
ningún perxuízo nin se vexa diminuída a atención ó alumnado de ningún dos diferentes 
centros. 
 

 
5.1. HORARIO LECTIVO E NON LECTIVO5.1. HORARIO LECTIVO E NON LECTIVO5.1. HORARIO LECTIVO E NON LECTIVO5.1. HORARIO LECTIVO E NON LECTIVO    

  
horario laboral do ILSE/GI, ademais das horas efectivas de interpretación en aula, 
debe incluír tamén horas destinadas á preparación dos contidos que se van a 

interpretar durante as clases, e ás reunións de coordinación co equipo docente e/ou cos 
outros ILSE/GI do centro. Igualmente, é aconsellable considerar as horas destinadas á 
coordinación co departamento de orientación. 
 

OOOO    

OOOO    
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Co fin de evitar posibles riscos ou enfermidades profesionais (ver anexo 9.2) derivadas 
dunha falta de prevención laboral (contracturas musculares, tendinites, etc.) non se deben 
superar as catro sesións diarias de interpretación continuada (sobre todo no caso de clases 
de contido teórico que non contemplen a realización de exercicios individuais ou actividades 
prácticas). Do mesmo xeito, cómpre reservar dentro do horario un tempo de descanso  entre  
as  clases, para  garantir  a  saúde  laboral dos profesionais, así como a calidade da 
interpretación efectuada, a cal diminúe progresivamente tras longos períodos continuados.  
 
Como indicación orientativa, na educación primaria, secundaria e bacharelato, pódese 
organizar o horario lectivo do ILSE/GI na aula establecendo un máximo de 20-25 sesións 
semanais de interpretación efectiva. Á marxe deste cómputo, cómpre reservar o tempo 
necesario para a preparación das clases e para as reunións de coordinación (tanto co 
equipo docente e co departamento de orientación coma co resto de ILSE/GI do centro). 
 
No caso dos ciclos formativos ou ensinanzas profesionais nas que se adiquen, polas 
características e competencias da formación, unha maior carga horaria a clases prácticas, 
pódese non respectar esta indicación de sesións lectivas, sempre e cando ditas clases 
prácticas non impliquen períodos continuados de interpretación de longa duración.  
 
Na educación universitaria, pola súa propia organización e características, é preciso contar 
con, cando menos, dous profesionais ILSE/GI para dar a axeitada cobertura ó horario lectivo 
do alumnado.  
 
5.2. INTE5.2. INTE5.2. INTE5.2. INTERPRETACIÓN NA AULARPRETACIÓN NA AULARPRETACIÓN NA AULARPRETACIÓN NA AULA    

  
ILSE/GI debe estar presente en todas aquelas situacións comunicativas que se 
producen dentro da aula, de xeito que o alumnado xordo e/ou xordocego poida acceder 
á información en igualdade de condicións que o alumnado oínte. Así mesmo, a 

presenza do ILSE/GI garante que o alumnado xordo e/ou xordocego teña a opción de intervir 
na comunicación cando o considere oportuno. 
 
A interpretación e guía-interpretación non se limita á transmisión da información lingüística, 
senón que abrangue toda a información acústica e/ou visual (no caso do GI) relevante 
presente no contexto de interpretación.  
 
� CLASES TEÓRICAS:  interpretación dos contidos que imparte o persoal docente, así 

como das posibles intervencións dos compañeiros/as e/ou outras persoas presentes na 
aula. 

 
� CLASES PRÁCTICAS:  interpretación das indicacións necesarias para desenvolver o 

traballo práctico que se estea realizando, así como daquelas cuestións ou dúbidas que 
poidan xurdir durante as mesmas. 

 

� TRABALLOS EN GRUPO:  o ILSE/GI actúa coma ponte de comunicación entre o 
alumnado xordo e/ou xordocego e os compañeiros de grupo, interpretando as 
intervencións dos mesmos. 

 

OOOO    
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� EXAMES:  interpretación das indicacións previas que facilita o docente, así como das 

preguntas ou comentarios que poidan realizar os alumnos/as no tempo destinado ó 
exercicio. É factible a interpretación das cuestións escritas, xa que esta non implica 
unha vantaxe respecto ó alumnado oínte, posto que o ILSE/GI non achega en ningún 
caso información adicional ós contidos expresados por escrito.  

 
 

5.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DO HORARIO LECTIVO5.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DO HORARIO LECTIVO5.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DO HORARIO LECTIVO5.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DO HORARIO LECTIVO    
 

e igual xeito, o ILSE/GI estará presente nas actividades complementarias do horario 
lectivo realizadas dentro e fóra do centro, sempre que nelas exista información que 
interpretar. A presenza do ILSE/GI faise innecesaria noutros supostos.  

 
É importante sinalar que, polas características do alumnado xordo e/ou xordocego, non 
todas as actividades son accesibles aínda que se conte coa presenza do ILSE/GI durante o 
desenvolvemento das mesmas. En moitos casos, requírese un traballo previo sobre os 
contidos da actividade para garantir a participación real do alumnado a través do ILSE/GI.  
 
Así pois, é preciso considerar e planificar, por unha banda, as actividades destinadas ó 
alumnado xordo e/ou xordocego; e, por outra, a relevancia da presenza do ILSE/GI nas 
mesmas. No caso de contar coa presenza do ILSE/GI, deberán terse en conta os requisitos 
necesarios para o desempeño do seu labor, véxase: 

° Ubicación do ILSE/GI e do alumnado xordo e/ou xordocego. 

° Iluminación axeitada. 

° Materiais para a preparación da interpretación (deberán facilitárselle ó ILSE/GI 
coa maior antelación posible). 

 
Na elaboración do horario do ILSE/GI débese reservar o tempo necesario para a preparación 
e realización deste tipo de actividades. Debido ó carácter ocasional das mesmas, pode ser 
preciso reorganizar puntualmente o horario habitual do ILSE/GI, de maneira que se garanta 
o tempo de descanso necesario para o profesional entre as horas lectivas e as horas 
destinadas á actividade, ou ben durante a realización da propia actividade.  
 
Contemplaranse tamén, de ser o caso, as horas adicadas ás entrevistas ou reunións co 
propio alumnado ou cos pais/nais, xa que poden precisar igualmente dunha interpretación ou 
requerir a presenza deste profesional. 

 
Nalgún caso, pode considerarse unha colaboración entre profesionais de diferentes centros 
para estas actividades e/ou reunións puntuais, por razóns éticas ou de apoio ós labores de 
interpretación, sempre e cando sexa autorizada pola dirección de ambos centros e non se 
cause ningún perxuízo nin se vexa diminuída a atención ó alumnado de ningún dos 
diferentes centros.  
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ILSE/GI que traballa no eido educativo, debe considerar as particularidades do mesmo 
e as diferenzas con outros contextos de interpretación, polo que canto maior sexa o 
seu coñecemento das características deste ámbito e do funcionamento dun centro 

educativo, máis axeitada será a súa integración e labor no mesmo.  
 

A priori, aconséllase que os profesionais da interpretación teñan en conta os seguintes 
aspectos: 
 

6.16.16.16.1. . . . COORDINACIÓN INTERPROFESIONALCOORDINACIÓN INTERPROFESIONALCOORDINACIÓN INTERPROFESIONALCOORDINACIÓN INTERPROFESIONAL    
 

� Grao de coñecemento e aceptación da figura profesional no centro. Deste xeito, 
nalgúns casos pode ser preciso, ademais de asumir os labores propios de 
interpretación, facilitar toda a información precisa para que o recurso proporcionado a 
través da súa presenza se aproveite do mellor xeito posible. 
  

� Grao de adaptación do centro educativo ás necesidades comunicativas e/ou 
educativas do alumnado xordo e/ou xordocego. Pode ser necesario: 

- Facer un labor de sensibilización ou derivar, se é preciso, unha maior 
orientación e atención naqueles aspectos que non son competencia directa do 
perfil profesional. 

- Asesorar sobre cuestións lingüísticas referidas á lingua de signos e á influencia 
da súa estrutura na cognición do alumnado xordo e/ou xordocego. 

- Asesorar na creación ou proporcionar, no caso de que se precise, mostras de 
material visual (vídeos, fotografías, etc.) que poida facilitar a adaptación dos 
contidos ó alumnado xordo e/ou xordocego por parte do profesorado. 

- Facilitar a integración do alumnado xordo e/ou xordocego en relación cos 
compañeiros/as do centro, favorecendo a comunicación dentro e fóra da aula. 

 
� Trasladar, na medida do posible, as necesidades de ergonomía e saúde laboral 

precisas, co fin de garantir a calidade e eficiencia do labor realizado. Neste sentido, é 
aconsellable a súa inclusión e consideración no plan de calidade e prevención de 
riscos laborais do centro. 
 

� Toma de contacto cos compañeiros/as que traballan noutros centros educativos da 
provincia, co fin de acadar unha maior información e establecer unha colaboración 
que facilite o desenvolvemento do labor diario.  

 

� Solicitude de colaboración cos diferentes axentes educativos, internos ou externos ó 
centro educativo, segundo corresponda en cada caso (departamento de orientación, 
equipo de orientación específica, asociacións de pais e nais, movemento asociativo 
de persoas xordas ou xordocegas, movemento asociativo de intérpretes e guías-
intérpretes, etc.), xa que a súa orientación pode facilitar un mellor coñecemento da 
profesión ou das necesidades do alumnado xordo e/ou xordocego.   

 
    
    

OOOO    
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6666.2. .2. .2. .2. MEDIACIÓN COMUNICATIVA CO ALUMNADO XORDO E/OU XORDOCEGOMEDIACIÓN COMUNICATIVA CO ALUMNADO XORDO E/OU XORDOCEGOMEDIACIÓN COMUNICATIVA CO ALUMNADO XORDO E/OU XORDOCEGOMEDIACIÓN COMUNICATIVA CO ALUMNADO XORDO E/OU XORDOCEGO    
 

� Número de alumnos/as xordos e/ou xordocegos, tipo de ensinanzas e/ou tipo de 
agrupamento do alumnado, xa que pode ser insuficiente a presenza dun único 
ILSE/GI. Do mesmo xeito, as características e/ou o grao de aproveitamento da 
interpretación a realizar poden variar en función destes aspectos. 

 
� Heteroxeneidade do alumnado en función das súas características individuais. Como 

das características sociolingüísticas do alumnado depende directamente o seu grao 
de aproveitamento do recurso do ILSE/GI, este aspecto resulta fundamental para 
decidir as estratexias de interpretación que permitirán a mellor adaptación posible ás 
súas necesidades comunicativas.  
 

� Disposición da aula e dos recursos audiovisuais a empregar, co fin de detectar as 
posibles necesidades de ubicación e/ou adaptacións precisas para garantir un 
correcto desenvolvemento das tarefas de interpretación e/ou un correcto acceso ós 
contidos por parte do alumnado. 
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ispor do recurso educativo do ILSE/GI non garante, por si mesmo, a súa efectividade 
na docencia con alumnado xordo e/ou xordocego. Faise imprescindible, por unha 
banda, a colaboración interprofesional entre o equipo docente e o ILSE/GI para a 

recepción axeitada dos contidos por parte dos alumnos/as; e, por outra, a consideración por 
parte do profesorado de particularidades e factores alleos ó labor profesional do ILSE/GI que 
atinxen ó alumnado xordo e/ou xordocego. 
 
7.1. CONSIDERACIÓNS PREVIAS7.1. CONSIDERACIÓNS PREVIAS7.1. CONSIDERACIÓNS PREVIAS7.1. CONSIDERACIÓNS PREVIAS    

  
ILSE/GI é un profesional cuxo labor consiste en transmitir unha mensaxe producida na 
lingua de signos española (LSE) ao seu equivalente na lingua oral da contorna e 

viceversa, de forma simultánea ou secuencial, facilitando unha comunicación fluída entre 
persoas xordas e oíntes.  
 
Existe actualmente un Código Deontolóxico (ver anexo 9.1) acordado polas distintas 
asociacións profesionais que recolle principios básicos sobre os que se sustenta o exercicio 
desta profesión: a neutralidade na situación de interpretación, a fidelidade ó contido da 
mensaxe e a confidencialidade. 
 
A presenza do ILSE/GI no ámbito educativo presenta particularidades, e é necesario ter en 
conta que: 

� O ILSE/GI é unha axuda educativa persoal na aula e no centro, non un educador ou 
profesor de apoio. A súa función principal é asegurar a comunicación, non reforzar o 
labor do profesor/a, e en ningún caso a presenza do ILSE/GI substitúe o labor 
docente.  

 
� A función do ILSE/GI consiste en interpretar o contido da clase, realizando para iso 

unha adaptación lingüística e cultural da mensaxe cara á lingua que corresponda en 
cada caso. 

 
� En ningún caso o ILSE/GI intervén nin participa na dinámica da clase como 

compañeiro de traballo dos alumnos/as, nin asume a responsabilidade de vixilancia 
dos mesmos en caso da ausencia do profesor/a. 

 
7.2.7.2.7.2.7.2.    COORDINACCOORDINACCOORDINACCOORDINACIÓN INTERPROFESIONAL.IÓN INTERPROFESIONAL.IÓN INTERPROFESIONAL.IÓN INTERPROFESIONAL.    

  
dito anteriormete implica a necesaria colaboración entre profesor e ILSE/GI. Aspectos 
relevantes a considerar neste sentido son:  

 
� O profesorado debe facilitar, coa debida antelación, información acerca dos contidos 

curriculares da materia, así como das actividades que se desenvolvan na aula, a fin 
de preparar a información que supoña algunha dificultade para a interpretación da 
lingua oral á lingua de signos española (LSE) e viceversa. 

 

� Como existirá unha interpretación dunha lingua a outra, iso influirá no tempo dende 
que o profesor/a emite a información ata que esta chega ó alumno/a, debido a que o 
procesamento da información e expresión noutra lingua implica unha mínima demora 
na recepción da mensaxe por parte do alumno/a. 

D 

OOOO    

OOOO    



O ILSE/GI . Guía orientativa para o centro educativo  
                                                                                                                            

    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

    

CILSGA         www.cilsga.org         cilsga@yahoo.es         Apartado de Correos 383   -   CP 36200 Vigo   -   Pontevedra 

18 CENTRO DE INTCENTRO DE INT

 

� A lingua de signos procésase por vía visual e susténtase na cultura propia da 
comunidade xorda, polo que moitas das expresións verbais, xergas, refráns ou frases 
feitas da lingua oral das persoas oíntes non teñen unha tradución literal en LSE, 
ocorrendo o propio en interpretación inversa, polo que é posible que se difuminen ou 
se perdan matices culturais expresados en ambas linguas (nese caso será necesaria 
unha explicación ou adaptación, preferiblemente por parte do profesorado, que pode 
demorar un pouco a interpretación). 

 
� A incorporación do ILSE/GI á aula non entorpece o desenvolvemento normal das 

clases, xa que non intervén nas mesmas. Si é posible que nalgún momento o 
ILSE/GI solicite aminorar o ritmo, facer unha pausa ou falar/signar máis amodo.  

  
� Co fin de facilitar o proceso de traducción e a recepción da información por parte do 

alumnado xordo e/ou xordocego, é importante lembrar as seguintes pautas durante a 
exposición oral dos contidos: 

° Ser conciso/a. 

° Falar con claridade e sen présa, a un ritmo normal. 

° Non pararse na metade ou deixar frases sen rematar. 

° Facer pausas de cando en vez durante unha exposición prolongada, sobre 
todo ó comezar unha idea nova. 

° Asegurarse de que o alumno/a xordo e/ou xordocego centra a mirada no 
ILSE/GI, xa que en caso contrario non estaría recibindo a información que se 
lle quere transmitir. Por este motivo, é preciso evitar xesticular ou chamar a 
atención do alumno/a no momento da exposición. 

 
� No caso de que a duración da situación interpretativa supere unha hora, o ILSE/GI 

poderá solicitar descansos periódicos de cinco a dez minutos, previo coñecemento 
dos usuarios da interpretación. As investigacións e estudos acerca da interpretación 
certifican que a partir dos trinta minutos de interpretación, a calidade e eficacia da 
mesma diminúe, debido ó cansazo mental e muscular que o proceso de tradución 
provoca para o ILSE/GI.  

 
� Así mesmo, dado que o labor do ILSE/GI implica un alto proceso de concentración, 

xa que a interpretación entre dúas linguas non é o mesmo que falar ou signar de 
forma natural, o profesional poderá empregar algunha bebida para calmar a sede e 
facilitar a interpretación. 

 
� É importante respectar as indicacións do ILSE/GI sobre a súa ubicación na aula e 

sobre a disposición espacial dos alumnos/as xordos e/ou xordocegos, para facilitar 
unha mellor interpretación. Polo xeral, o ILSE/GI non ten acceso visual ó material que 
se emprega na clase (pizarra, transparencias, etc.), polo que a utilización de termos 
deícticos (aquí, alí; e outros como: esquerda, dereita, etc..) carecen de referencia 
inmediata e non poden ser empregados na interpretación sen que o profesor explique 
ou faga explícito o seu significado (especificar, por exemplo, na terceira liña, na 
esquina superior dereita, etc.). 
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� É importante tamén que haxa certo silencio durante o desenvolvemento das clases e 

que, no caso de quendas de preguntas, ou debates, se respecten as quendas de 
palabra para que sexa posible desempeñar a interpretación e que o alumnado xordo 
e/ou xordocego poida seguila sen dificultade.  

 
� Calquera suxestión ou observación dirixida ó ILSE/GI debe realizarse preferiblemente 

ó finalizar a clase ou a interpretación, e nunca durante o transcurso da mesma, xa 
que supón unha ruptura no proceso. En caso de que se produza, deberá ser 
interpretada ben do profesor/a ó alumno/a, ben á inversa, co fin de que non se 
produzan situacións de incomunicación para ningunha das partes. 

 
� Cando se queira comunicar algo ó alumno/a xordo e/ou xordocego, este deberá estar 

presente, xa que o ILSE/GI só actúa coma ponte de comunicación.  
    

 
7.37.37.37.3....    ATENCIÓN Ó ALUMNADO XORDO E/OU XORDOCEGOATENCIÓN Ó ALUMNADO XORDO E/OU XORDOCEGOATENCIÓN Ó ALUMNADO XORDO E/OU XORDOCEGOATENCIÓN Ó ALUMNADO XORDO E/OU XORDOCEGO    
 

� Débese considerar a disposición na aula do alumnado xordo e/ou xordocego, para 
que no seu campo visual se sitúe tanto o ILSE/GI como o profesor/a, así como 
calquera outro recurso que se empregue no transcurso da clase (medios 
audiovisuais, pizarra, etc.). As adaptacións comunicativas que se realicen neste 
sentido non deben situar ó alumno/a nun lugar apartado do dos seus 
compañeiros/as, co fin de favorecer tamén a súa relación cós mesmos. Neste 
sentido, a disposición idónea para que o alumno/a xordo e/ou xordocego participe na 
dinámica da clase é en forma de U, situando ó alumno/a no medio, de xeito que 
poderá ver a todos os seus compañeiros/as. 
 

� Para o alumnado xordocego, é preciso establecer unha orde que facilite a súa 
orientación e mobilidade. Así, canto menor sexa a variación na ubicación do 
mobiliario (mesas, cadeiras...), dos diferentes obxectos ou recursos, e do propio 
alumnado, máis se facilitará o seu grao de independencia na aula e/ou no centro.   
 

� O ILSE/GI é un recurso óptimo para asegurar a comunicación co alumnado xordo 
e/ou xordocego usuario da lingua de signos. No caso da ausencia deste profesional, 
aconséllase ter en conta as seguintes estratexias comunicativas:  

 

° CHAMADA DE ATENCIÓN:  para dirixirnos a un alumno/a xordo e/ou 
xordocego, é esencial que nos mire. Para chamar a súa atención pódese tocar 
suavemente o seu ombro, apagar e acender as luces unha vez, ou facer sinais 
axitando os brazos. 
 

° CONTACTO VISUAL:  é tamén fundamental que o alumno/a centre a súa 
mirada en nós. Debemos establecer contacto visual frontal e mirar ós ollos, e 
entón poderemos comunicarnos co código máis axeitado que manexemos. Dar 
a espalda ou falar de lado dificulta o proceso.  



O ILSE/GI . Guía orientativa para o centro educativo  
                                                                                                                            

    

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     

    

CILSGA         www.cilsga.org         cilsga@yahoo.es         Apartado de Correos 383   -   CP 36200 Vigo   -   Pontevedra 

20 CENTRO DE INTCENTRO DE INT

 

° ALTERNANCIA DA MIRADA:  cando se pretende explicar ou sinalar algo (un 
texto, imaxe...) podemos primeiro sinalar e logo retomar o contacto visual para 
explicarnos ata volver sinalar de novo. Se continuamos falando no momento 
que sinalamos, perderáse esa información.  
 

° VOGALIZACIÓN: debemos vogalizar amodo, evitando usar oracións longas (o 
mesmo na escrita) e empregando un léxico sinxelo. Debemos evitar todos 
aqueles obstáculos que dificulten a recepción da información por parte do 
alumno/a, tales como: obxectos que tapen a boca, cabelo diante da cara, rostro 
inexpresivo... Unha boa articulación axuda á comprensión e á lectura labial, 
pero debemos lembrar que ser xordo/a implica non oír, polo que non é preciso 
gritar. 
 

° ILUMINACIÓN:  coidar que a iluminación sexa suficiente e nunca a contraluz, 
dado que en caso contrario terá máis dificultades para discriminar visualmente. 
 

° RECURSOS VISUAIS:  é fundamental empregar todos os medios visuais  ó 
noso alcance para complementar o noso discurso oral (xestos, escritura, mimo, 
etc.). Durante o desenvolvemento das clases, e incluso coa presenza do 
ILSE/GI, os recursos visuais (retroproxector, diapositivas, resumes, etc.) 
contribúen a que o alumno/a xordo e/ou xordocego estea ben informado de 
todo, e facilita o proceso de asimilación dos contidos.  
 

° AXILIDADE NA AULA:  se hai que prestar atención e ó tempo escribir, 
debemos pensar que para o alumno/a xordo e/ou xordocego vai haber 
dificultades. Podemos alternar con orde esas actividades ou facilitar con 
anterioridade un escrito, esquema ou resume do que se explicará despois. 
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� A presenza dun ILSE/GI na aula non substitúe en ningún caso o labor docente, polo que 

se deben diferenciar aquelas cuestións que deben ir dirixidas a cada un dos profesionais.  
 
� Débense respectar os tempos de descanso do ILSE/GI, ó igual que se fai cos membros 

do equipo docente. 
 

� Igualmente, debénse considerar e respectar as indicacións do ILSE/GI acerca das 
normas ou pautas de comportamento axeitadas, ó ser igualmente válidas por provir dun 
membro máis do persoal do centro educativo.  

 
� Cómpre ter presente que os alumnos/as xordos e/ou xordocegos:  

° Poden axudar a decidir ós profesionais (ILSE/GI e profesor/a) sobre a súa 
ubicación ou situación espacial na aula, así como opinar sobre as materias nas 
que o ILSE/GI estará na aula (sen que isto implique que necesariamente o 
horario do ILSE/GI se axuste a esas preferencias, xa que no deseño do mesmo 
intervirán moitos outros factores). 

 

° Deben dirixirse ó profesor/a, e nunca ó ILSE/GI, para aclarar dúbidas sobre os 
contidos das materias. 

 

° Deben informar ó profesorado das súas necesidades específicas, para que, na 
medida do posible, estas sexan tidas en conta polo equipo docente. Do mesmo 
xeito, no caso de alumnos/as xordocegos, deben informar ó ILSE/GI sobre as 
súas preferencias comunicativas, para que este poida adaptarse a elas. 

 

° Poden acordar co ILSE/GI aqueles signos específicos que se empregarán no 
desenvolvemento das clases, e dirixirse a este profesional para aclarar dúbidas 
sobre os signos que descoñezan, en canto que na actualidade é o único 
profesional con dominio da LSE dentro do contexto educativo.   

 

° Non poden, no caso de existir máis de un ILSE/GI no centro, elixir o profesional 
que interpretará as súas clases (do mesmo xeito que non poden elixir ó 
profesor/a que impartirá as súas materias). 

 

° Son responsables do seu traballo dentro e fóra da aula, polo que en ningún caso 
poderán solicitar a axuda do ILSE/GI para realizar as tarefas nin para tomar 
apuntamentos durante as clases (en caso de faltas de asistencia, os contidos 
impartidos deberán pedirse ó profesor/a correspondente ou ós compañeiros/as, e 
nunca ó ILSE/GI). Do mesmo xeito, son responsables do seu propio rendemento 
académico, e o seu maior ou menor éxito non será nunca responsabilidade do 
ILSE/GI. 

 

° Teñen dereito a solicitar a presenza do ILSE/GI naquelas situacións 
comunicativas que se produzan dentro do centro, aínda que o profesorado non o 
considere necesario. 
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O presente Código Deontolóxico é a única normativa existente da profesión de ILSE/GI, e 
aplícase até o momento en todos os ámbitos específicos de actuación destes profesionais, á 
espera dunha regulación escrita definitiva tanto no eido educativo coma en outros eidos que, 
por terse desenvolvido maioritariamente nos últimos anos, así o requiren.  
 
Por isto, na aplicación xeral e diaria dos principios deontolóxicos da profesión ó contexto 
educativo, cómpre considerar as particularidades deste ámbito profesional, tanto nos labores 
directos de interpretación e/ou guía-interpretación, coma na integración e relación 
interprofesional dentro da comunidade educativa e respecto ó alumnado xordo e/ou 
xordocego e oínte. 
 

 
CÓDIGO DEONTOLÓXICO DOS INTÉRPRETES DE LINGUA DE SI GNOS  

E GUÍAS-INTÉRPRETES DO ESTADO ESPAÑOL 
 

INTRODUCIÓN 
 

 O presente Código Deontolóxico elaborado e aprobado por FILSE (Federación 
Española de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-Intérpretes) e as súas asociacións 
membros, marca a correcta liña de actuación para os/as intérpretes de lingua de signos e 
os/as guías-intérpretes que desenvolven o seu labor no Estado Español. 
 
 Considérase intérprete de lingua de signos e/ou guía-intérprete todo/a aquel/a 
profesional en posesión da acreditación correspondente obtida a través da formación 
regrada ou das asociacións de intérpretes e guías-intérpretes e/ou das entidades do 
movemento asociativo de persoas xordas e xordocegas ou cualificación profesional. 
 
 É de obrigado cumprimento para todos/as os/as profesionais que exerzan esta 
profesión no Estado Español. 
 
 O Réxime Interno que regula as posibles infracións ó Código Deontolóxico aplicarase 
así mesmo a este colectivo e profesionais. (Pendente de desenvolvemento). 

 
CÓDIGO DEONTOLÓXICO 

 
 O/A ILS/GI actuará sempre de forma profesional e asumirá a súa responsabilidade 
como tal. 
 
 Así, durante o exercicio do seu labor: 
 

1. Manterá en todo momento unha actitude imparcial e coa súa actuación e 
comportamento reflectirá a neutralidade que corresponde á súa tarefa, evitando 
procederes que presupoñan custodia, consello ou control. Pola mesma razón, non 
asumirá funcións que non sexan as derivadas da profesión e asegurará a distancia 
profesional precisa. 
Os intérpretes deberán manter unha presenza persoal neutra e aceptable para cada 
situación e que non permita extraer ningún tipo de connotacións. 
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2. Respectará absolutamente o carácter confidencial da súa actividade. Este principio 

poderá quebrantarse en caso de ser requerido coma testemuña ou imputado/a duns 
feitos nunha situación xudicial. 

 
3. Interpretará a totalidade do expresado de maneira que o resultado cíngase fielmente 

á mensaxe orixinal. Realizará o seu traballo favorecendo unha comunicación o máis 
completa posible e adaptarase en cada caso ás habilidades comunicativas dos/as 
preceptores/as usuarios/as. 

 
4. Será consciente das súas capacidades profesionais e, polo tanto, declinará aqueles 

servizos que considere estean fóra das mesmas. No caso de non poder renunciar a 
prestar o servizo, informará previamente ós/ás usuarios/as e/ou á parte contratante 
de dita situación. 

 
5. Considerará a ética establecida e a propia da profesión, polo que: 

� Manterá unha actitude flexible nas situacións de interpretación e guía-
intepretación. 

� Respectará a dignidade dos/as usuarios/as e asegurará a súa propia. 
� Evitará o seu beneficio e/ou aproveitamento persoal e non expresará os seus 

méritos persoais e/ou académicos. 
� Poderá negarse a prestar un servizo se a súa escala de valores persoais así o 

dicta. 
 

6. A súa formación será continua, permanente e actualizada. 
 

7. No contexto da realización dun servicio de interpretación, o profesional deberá: 
� Informar das condicións que precisa para a súa adecuada realización, así 

como da profesión en xeral, se fora necesario. 
� Rexerse polas tarifas establecidas, informando previamente destas á parte 

contratante e evitará entrar en competencia desleal con outros/as 
profesionais. 

� Procurar, na medida do posible, un/unha sustituto/a no caso de xustificada 
imposibilidade para realizalo. 

� Preparar adecuadamente o mesmo. 
� Reservar un tempo razonable para a súa execución. 
� Observar as normas de puntualidade. 
� E terá dereito a coñecer a identidade dos seus compañeiros/as e a dos 

usuarios/as no caso de que fora posible. 
 
8. Velará pola honorabilidade e o prestixio da profesión, mantendo sempre unha 

actitude crítica, respectuosa e solidaria cos seus colegas. 
 
O presente Código Deontolóxico está regulado de forma práctica polo seu 
correspondente Réxime Interno. (Pendente de desenvolvemento). 
 
 

En Madrid a 26 de outubro de 2002 
FILSE  
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SAÚDE LABORAL: CONCEPTOS BÁSICOS 
 
A Organización Mundial da Saúde (OMS) define a saúde  coma o “Estado de completo 
benestar físico, mental e social, non só a ausencia de enfermidade”, definición que se 
emprega no tocante á prevención de riscos laborais.  
 
O desenvolvemento de calquera traballo terá consecuencias neses tres niveis (físico, mental 
e social) e, segundo a interacción dos mesmos ou a maior ou menor manifestación de cada 
un, darase un estado de benestar (saúde laboral ), ou de malestar (enfermidade laboral ). 
 
En materia de hixiene e saúde laboral, son termos de uso frecuente: 
 

Risco laboral:  posibilidade de sufrir un dano á integridade física e psíquica nun 
período de tempo, provocado polo traballo, incluíndo o risco in itinere. 
 
Accidente laboral:  calquera lesión que sufra o traballador/a durante o tempo e no 
lugar de traballo, ou durante o desprazamento dende o seu domicilio ata o lugar de 
traballo e viceversa (accidente in itinere). As doenzas que se contraian no centro de 
traballo e que non estean incluídas no cadro de enfermidades profesionais son 
tamén consideradas accidentes de traballo (por exemplo, a gripe). 
 
Enfermidade laboral ou profesional:  deterioro paulatino da saúde do 
traballador/a, producido por unha exposición continuada a situacións adversas 
relacionadas co ambiente de traballo ou pola forma de levalo a cabo. 

 
O Artigo 14 da Lei 31/1995 de Prevención de Riscos La borais  establece que “os 
traballadores teñen dereito a unha protección eficaz en materia de seguridade e saúde no 
traballo”. 
 
 
O ILSE/GI:  

RISCOS E ENFERMIDADES LABORAIS. SAÚDE E PREVENCIÓN LABORAL 
 
A principal ferramenta de traballo do ILSE/GI é a lingua de signos  que, a diferenza das 
linguas orais, é unha lingua visoxestual, espacial e manual. Isto é: percíbese a través da 
vista, e articúlase no espacio mediante diversos movementos e posturas de mans, brazos 
e corpo. 
 
As mans  son o principal articulador da lingua de signos, pero non só elas interveñen na 
formación dun signo5: cabeza, cara, ombros, peito... teñen tamén un papel esencial na 
articulación da lingua de signos. 
 
 

                                                 
5 Os parámetros formativos ou constitutivos dun signo son: 1) forma ou configuración da man/s, 2) orientación da 
man/s con respecto ó corpo do signante, 3) lugar de articulación, 4) plano ou punto situado diante do signante 
onde se articula o signo, 5) punto de contacto, 6) movemento, 7) compoñente non manual (expresión facial e 
corporal). 
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Interpretar a lingua de signos conleva un desgaste físico: o signante separa os cóbados do 
corpo e sostén os brazos no aire mentres signa, posición que descarga tensión sobre os 
músculos  do pescozo, brazos e ombros (tamén sobre os músculos estáticos: aqueles que 
non realizan un traballo explícito, pero permanecen en tensión todo o tempo). 
 
Os movementos  que se realizan son variados, constantes e repetitivos , con diferente 
intensidade e velocidade  segundo os significados que se queiran transmitir. A modo de 
exemplo: 

- Nunha hora de traballo, un ILSE/GI realiza 5.280 movementos de dedos, 3.192 
movementos de pulsos, 3.540 movementos de cóbados. 

- Movementos coa cabeza: asentir, negar, inclinar, descender e subir, xirar a dereita e 
esquerda, erguer e proxectar cara adiante... 

- Movementos cos ombros e co tronco: desprazamento diagonal cara a dereita, 
descenso simultáneo de tronco e ombros, xiro do tronco de esquerda a dereita 
rotando dende a cintura... 

- Etc. 
 
 
Por outra banda, nunha situación de interpretación existe tamén un desgaste psíquico , xa 
que o ILSE/GI realiza máis dunha tarefa ó mesmo tempo e traballa simultáneamente con 
dúas linguas diferentes.  
 
O proceso de interpretación require un alto nivel de atención e concentración , e a tensión  
é constante (manter a fidelidade á mensaxe orixinal, controlar a recepción da información por 
parte do destinatario, manter un ritmo axeitado que evite a perda de información, etc.). O 
estrés e a ansiedade  aparecen como consecuencia das variadas situacións de 
interpretación e das tensións emocionais ás que se enfronta o ILSE/GI diariamente. 
 
 
Cada vez son máis os ILSE/GI profesionais que padecen algún tipo de trastorno  
relacionado co seu traballo. Diversos estudos comparativos sinalan como síntomas máis 
frecuentes  na profesión os seguintes: 

- Trapecio: dor na zona cervical e ombro, dor de cabeza, fatiga en membros 
superiores. 

- Angular do omóplato: dor agudo na zona dorsal e escapular. 
- Escalenos: dor en zona cervical e dorsal, síntomas circulatorios ou de tipo nervioso 

nos membros superiores (hormigueos, pesadez, fatiga...). 
- Esternocleidomastoideo: dor cervical, rixidez, acúfenos. 

 
En xeral, as afeccións que se manifestan na espalda  son comúns entre os ILSE/GI, 
especialmente entre aqueles que traballan sentados durante horas. As lesións 
musculoesqueléticas  xorden como consecuencia de manter unha mesma postura, e de 
realizar movementos e tarefas repetitivas. O estrés contribúe ó desenvolvemento deste tipo 
de lesións, debido a que: 

- Limita a capacidade dos sistemas orgánicos para reparar os tecidos danados. 
- As reaccións e comportamentos en situacións de estrés provocan un esforzo 

excesivo do traballador/a por actuar de forma rápida e sometida a tensión. 
- As reaccións de estrés poden incrementar a sensibilidade psicolóxica e física ante a 

dor. 
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Resultado das investigacións realizadas até o momento (principalmente en Dinamarca), 
varios autores sinalan as alteracións motrices reiterativas (AMR)  como enfermidade 
profesional do ILSE/GI. 
 
As AMR inclúen máis de cen tipos diferentes de lesións e enfermidades causadas por 
desgastes do corpo. As principais serían: bursitis, síndrome do túnel carpiano, epicondilitis 
ou “cóbado de tenista” e tendinites. Todas elas están recoñecidas como enfermidades 
profesionais pola Seguridade Social española (RD 1299/2006, do 10 de novembro, BOE Nº 
302), aínda que todavía non se contemple coma posibles afectados/as ós ILSE/GI.  
 
En xeral, pódense definir as AMR como un conxunto de síntomas de carácter inflamatorio 
nos brazos, mans e ombros, asociados a movementos repetitivos, e a dor intensa en 
pescozo, brazos, ombros e espalda.  A causa das AMR é a acumulación de estrés en 
persoas que empregan os dedos, as mans e os brazos a unha velocidade excesiva, ou que 
manteñen os brazos alonxados do corpo durante longos períodos de tempo, como é o caso 
dos ILSE/GI.  
 
As doenzas varían en cada persoa e no tipo e grao de severidade co que se presentan: os 
síntomas das AMR comezan coma unha dor de dedos (tendinite), para logo estenderse ós 
brazos en forma de dor ou entumecimiento ó rematar a xornada laboral. Nunha primeira 
fase, a dor desaparece ás poucas horas ou ó día seguinte. O movemento manual vai 
empeorando gradualmente, e transcorridos uns meses, a dor é insoportable e o afectado 
non pode suxeitar obxectos durante un período de tempo relativamente corto. Por último, 
non poderá pechar o puño ou erguer o brazo á altura do ombro.  
 
Os efectos psicolóxicos e de fatiga son tamén moi importantes: o afectado ten dificultades 
para a realización de outras actividades (conducir, abrir un tarro, fregar os pratos, escribir, 
coser, etc.), e isto condiciona o seu estado de ánimo (irascible, cansado, incapaz de pensar 
con claridade, etc.). 
 
 
Todo o exposto permite concluír que a interpretación da lingua de signos conleva un grande 
esforzo físico e psíquico para o ILSE/GI , e que existe un risco real de padecer 
enfermidades derivadas do traballo que afecten a un ou outro nivel. As malas condicións 
de traballo  afectan negativamente á saúde dos profesionais, e contribúen á aparición de 
doenzas específicas do colectivo. 
 
Por isto, en materia de prevención de riscos laborais  para os ILSE/GI, é importante ter en 
conta que: 

- Non debe superarse o tempo máximo diario aconsellado de interpretación. 
- Cando a duración dunha interpretación sobrepase os límites recomendados, será 

preciso contar con varios profesionais que traballen en equipo. 
- Para longos períodos de interpretación continuada, débese reservar un tempo de 

descanso suficiente, e débese respectar dito descanso. 
- O traballo do ILSE/GI comeza coa preparación da interpretación. Para este fin, 

débense facilitar con antelación suficiente os datos necesarios (cando, onde, para 
quen... se realizará a interpretación) e os materiais que se interpretarán (que 
contidos). 
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- É importante a coordinación entre o ILSE/GI e o profesional a quen vai interpretar 

(ritmo da exposición oral, establecemento de pausas, medios ou recursos técnicos 
que empregará, etc.). 

- Deben respectarse as indicacións do ILSE/GI respecto ás condicións do 
desenvolvemento do seu traballo (ubicación, iluminación, recursos técnicos, 
mobiliario –cadeiras ergonómicas e outros-, etc.). 

 
Así mesmo, os propios profesionais ILSE/GI deben tomar conciencia da importancia de 
preservar a súa saúde laboral:  

- Informar a quen corresponda das condicións necesarias e axeitadas para o 
desenvolvemento da interpretación, e esixir o seu cumprimento. 

- Coñecer o seu corpo e os seus límites e non sobrecargar o traballo. 
- Estudar as súas posturas corporais mediante a grabación en vídeo, para corrixir as 

incorrectas. 
- Variar as tarefas e as posturas. 
- Realizar exercicios de quentamento previos á interpretación, e estiramentos despois 

da mesma. 
- Empregar técnicas de relaxación e masaxes antes e despois do traballo. 
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