




 Este é un conto moi especial dirixido a todos os nenos e ne-
nas do mundo. É especial porque axuda a comprender as situacións que 
viven os nenos e nenas con parálise cerebral no seu día a día. Grazas a 
este conto, aprenderedes a axudar a outros nenos e a axudarvos a vós 
mesmos. 

-
niela, Raúl e Carmen, nove nenos e nenas que teñen parálise cerebral, 
unha discapacidade que fai que non poidan realizar da mesma forma as 

Neste conto fálannos das súas historias co corazón, e é que algunhas 
veces séntense tristes porque se atopan con algúns problemas para 
facer as mesmas cousas que os demais nenos e nenas. Non te perdas 
os agasallos que nos fan os nosos protagonistas para lograr que entre 
todos podamos conseguir ser iguais.
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PROXECTO CONTO SOBRE DEREITOS EN PARÁLISE CEREBRAL

Obxectivos:
 
 - axudar a que coñezamos cales son os dereitos dos nenos e nenas 
con parálise cerebral 
 
 - axudar a darnos conta cando os nenos e nenas con parálise cerebral 
están tristes por non poder facer o mesmo que outros nenos e nenas sen 
discapacidade 
 
 - axudar a que os nenos e nenas con parálise cerebral aprendan a 
elixir o que queren no seu día a día. 



Gústame moito a hidroterapia. Encántame pasar tempo na auga co meu 

veñen e poden entrar comigo na auga. Para min é o mellor momento da 
semana!
Cando se acaba a terapia sinto os meus músculos con menos dor, pero 
póñome triste porque sei que terei que esperar moitos días ata que poida 
volver entrar á auga. 
O meu irmán Gabriel vai tres días en semana á piscina municipal. Hai uns 
días, pregunteille á miña nai por que non podía ir co meu irmán e díxome 
que a auga estaba moi fría e que ademais non estaba o meu terapeuta. A 
profesora do colexio díxome o mesmo, pero contoume que se pode quentar 
a auga e contratar a monitores como o meu. Non entendo por que non se 
lles ocorreu esta idea! Outros nenos e nenas con parálise cerebral do mes-
mo xeito que eu, poderiamos ir á piscina para explicarllo e así poderiamos ir, 
nenos e nenas con e sen discapacidade, todos xuntos á piscina.  

Dereitos invo lucrados : habilitación e rehabilitación 
(artigo 2 6) e igualdade e non d iscriminac ión (artigo 5)





Encántame comer  lambetadas. Sei que non debo comer moitas porque 
mamá explicoume que me pode doer a tripa despois ou que me saian 
caries, unhas manchas negras nos dentes que segundo a miña irmá doen 

Os domingos e algunha vez entre semana adoito ir coa miña irmá Clara 

ademais facemos unha lista da compra como a que fai papá cando vai ao 
supermercado. O único que non me gusta é cando o vendedor pregúntalle 

Un día atrevinme a preguntarlle por que non me falaba a min tamén e, 
para iso, leveime a miña tableta ao quiosco. Apaga iso, nena, que non teño 

-
-

rando. 
Ao día seguinte, Clara acompañoume ao quiosco e díxome que esta vez ía 
ser eu quen pedise a lista de lambetadas. O señor tentou non escoitarme, 
pero entón a miña irmá díxolle que se non o facía iriamos comprar as  lam-
betadas a outro quiosco para sempre. Non lle quedou máis remedio que 
escoitarme! E as dúas volvemos rindo e cunha chea de  regalicias, amoro-
dos e nubes

Dereitos invo lucrado : dereito a vivir con independenc ia 
e a formar parte da co munidade (artigo 19 ) e igualdade e 

non d iscriminación (artigo 5).





Álvaro

Todas as semanas vou dous días a un colexio para nenos e nenas sen dis-
capacidade ao que vai a miña irmá Vega. É unha experiencia moi bonita 
porque podo coñecer a outros nenos e nenas da miña idade. Eles cóntan-
me como é a súa vida e eu a miña. Son moi graciosos porque me fan moi-
tas preguntas sobre a miña discapacidade e o meu outro colexio. A min 
encántame responderlles! Síntome moi feliz!
Todo é estupendo, pero gustaríame poder seguir xogando con eles no 
recreo. Cando soa a campá éntrame un calafrío e póñome triste. Dalgunha 
maneira, o día interrómpese para min. E é que non podo facer a maioría 

-
me unha chea porque hai que baixar unhas escaleiras moi altas. Eu tardo 
moito en chegar, polo que algunhas veces quedo na aula con Juan, o meu 
profesor de apoio, a esperarlles. 

fútbol, outros ao baloncesto e outros ao pilla pilla. Oxalá algún día o co-
lexio puxese unha rampla e o monitor de recreo pensase xogos nos que eu 

para todos e todas.

Dereitos involucrados: accesibilidade (artigo 9) 
e dereito de participación na cultura, o lecer 
e o deporte (artigo 30).





Ainara

día. Para min son, sen dúbida, os intres máis pracenteiros da semana. Xa só 
cando veñen recollerme, síntome máis aliviada. 

Walker e axúdame a camiñar pola sala. Ademais, tamén usa cintas e pídeme 

o xogo das pelotas. Nese momento, esquézome completamente de que estou 
en terapia. A verdade, que case sempre as dúas acabamos mortas de risa. 

tombada na padiola! De esguello, miro a Patricia cando está con Bosco e én-
trame un pouco de envexa. 

-
no perfectamente e díxome que ía cambiar o seu tratamento para que o resto 

Dereito involucrado: dereito á liberdade de expresión (artigo 
21) e dereito de habilitación e rehabilitación (artigo 26).





Hugo

No verán mamá e papá tamén traballan. Os meus irmáns e eu espera-
mos con alegría a chegada das súas vacacións. O ano pasado fomos á 
praia unha semana! 
Este ano, mamá e papá apuntaron aos meus tres irmáns a un campa-
mento. Non ten tendas de campaña porque os meus irmáns volven a 
casa todas as tardes despois da merenda. Aínda que non haxa tenda de 

veu a casa cunha camiseta que deseñara nun dos talleres. Quedei im-
presionado!

os meus pais traballan e os meus irmáns están no campamento. Pre-
gunteille por que mamá e papá non me apuntaran a min tamén. Luísa 
explicoume que mamá fora a falar coa coordinadora do campamento e 
que non lle deixaron inscribirme. Púxenme moi moi triste A min tamén 

me gustaría facer unha camiseta como a de Noa!  
Á semana seguinte, Noa chegou a casa cun sorriso na boca. 
Traía un papel nas súas mans. Cando terminei de almorzar díxo-

pintar camisetas e xogar con outros nenos e nenas. Grazas a ese 
campamento, eu tamén podo gozar das vacacións como todos 

os demais nenos e nenas. Foi o mellor verán!

Dereito involucrado: participación na cultu-
ra, o lecer e o deporte (artigo 30).





Daniela

aula. As miñas dúas irmás din que o colexio é moi aburrido, pero a min encán-
tame estudar e aprender cousas novas cada día. César, o meu profesor deste 

que coñeceu nunca!

nenas e nenos como eu. Encántame a tecnoloxía! É incrible como hai obxectos 
tan pequenos que me permiten facer tantas cousas. Sen eles, a miña vida sería 

-
do. Ademais, xusto tamén se me rompeu a tableta que teño en casa e os meus 
pais non poden comprarme unha ata dentro duns meses. Cando non teño a 
miña  tableta non podo ler nin falar e teño medo de que iso atrase as miñas 

O outro día vin na televisión a un señor falando de ciencia e discapacidade. 
Pregunteille á miña nai quen era e díxome que é quen toma todas as decisións 
importantes en España. Díxenlles a mamá e papá que falen con el para pedir-
lle que compre tabletas para todos os nenos e nenas como eu. Sen dúbida, vai 

Dereitos involucrados: educación (artigo 24) 
e accesibilidade (artigo 9).





Raúl

un pouco antes para axudarme. El di que así podo tomarme o almorzo con 
calma. E iso encántame, sobre todo desde que mamá prepárame biscoitos 

purés, cos mesmos sabores! Era tan aburrido! 
Despois de gozar do almorzo, xa estou listo para que a furgoneta adaptada 
veña a recollerme. Síntome moi agradecido cara ao meu irmán por todo o 
que me axuda, pero gustaríame poder elixir a miña roupa cada día.
As miñas cores favoritas son o laranxa, o vermello e o verde. Hoxe, por 
exemplo, levo un pantalón azul e unha camiseta amarela. Deime conta, can-
do Ramón abría o armario, de que xusto á beira da camiseta amarela había 
unha vermella que me gustaba moito máis. Díxenllo a Adrián, pero explicou-
me que mamá preparaba a roupa o día anterior. 

chegue hoxe de traballar, voulle propoñer que sexa eu quen elixa a roupa do 
día seguinte. Estou convencido de que o vai a entender É tan comprensiva! 
E sobre todo quéreme tanto!

Dereito involucrado: igual recoñecemento ante a Lei 
(artigo 12).





Martina

conxuntamente con outros nenos e nenas da outra clase, entre eles, o meu 
irmán Daniel. Con todo, cando me levantei, mamá lembroume que hoxe 

A metade dos meus recordos de pequena téñoos no hospital Estou farta! É 
certo que o persoal médico foi sempre moi amable comigo. Regaláronme 
contos,  lambetadas e unha chea de sorrisos, pero non é xusto que teña que 
ir velos dúas ou tres veces por semana. Para mamá, aínda que nunca mo di, 

-
ría ir traballar como papá!

-

días ía a clase cos meus compañeiros e compañeiras como unha alumna 
máis. Agora que o penso, é unha gran idea! Voullo a propoñer á doutora 
Paula, quen, ademais, é a miña favorita.

Dereito involucrado: dereito á saúde (artigo 25).





Carmen
Carmen é algo preguiceira e cústalle un pouco levantarse. Iso si, unha vez 
que o seu papá dille que hoxe irán pasear, ilumínanselle os ollos. Pola lesión 

do resto de nenos e nenas. 
Ao principio, ao seu papá custáballe un pouco entenderlle, pero agora xa 
sabe o que Carmen sente e pensa. Así, cando a súa mamá pon música en 
casa ela levanta as cellas en sinal de alegría, mentres que cando a veciña do 
quinto para  á súa mamá no portal para contarlle unha historia interminable, 
Carmen mostra o seu aburrimento pechando os ollos. 
Este ano, o papá e a mamá de Carmen están preocupados. Carmen vai cum-
prir 3 anos e é o momento de ir ao colexio como todos os nenos e nenas. 
Contará Carmen con algunha persoa que lle axude durante as clases? Terá 
os materiais e os aparellos tecnolóxicos que necesita? E as súas terapias, 
haberá algunha persoa que lle axude cos seus músculos cando lle doen ou 
cos seus intentos de falar no colexio? Tratarana os seus compañeiros como 

das excursións? Teño moitas dúbidas!, exclamaba a mamá de Carmen. Teño 
medo!, aseguraba o seu papá. 
O outro día á volta do paseo, a mamá de Carmen atopouse de novo á veciña 
do quinto. Con todo, esta vez antes de que Carmen terminase pechando os 
ollos, houbo algo que cambiou a súa emoción. A veciña estaba a falar dun 
colexio con aulas de cores, colchóns nas que tombarse para evitar a dor de 
músculos, profesorado especializado e ata piscinas con auga quente. Car-
men subiu as súas cellas máis que nunca Estaba asombrada e ilusionada!
Ao día seguinte, o seu papá e a súa mamá puxéronse en contacto con ese 
colexio. E grazas á veciña, en menos dunha semana, Carmen estaba a gozar 
do seu novo cole facendo amigos e amigas.  Da súa nova vida, o que máis 

todos os botóns e rise a gargalladas ao ritmo das cores!

Dereito involucrado: educación (artigo 24).





Conseguiu  Mateo ir á piscina co seu irmán Gabriel?
Agasallo: e despois dunha breve conversación,  Mateo puido ir con Gabriel á 
piscina tantos días á semana como quere.

E Mar e Clara acabáronse todas as nubes,  regalicias e amorodos?
Agasallo: Coméronas todas, entre gargalladas, esa mesma tarde. Pero, desde 
entón, Mar é a encargada de pedir e o vendedor de lambetadas é voluntario 

Pode Álvaro xogar coa súa irmá Vega e o resto de nenos e nenas?
Agasallo

Agasallo
-



Agasallo
as cores do  arco da vella. E é tan bonita, que ata a súa irmá Noa lla toma 
prestada de cando en vez. 

Agasallo: pois Daniela conseguiu as súas dúas tabletas e, grazas a elas, hoxe é 
as do CSIC.

Elixe Raúl a súa roupa?
Agasallo: …Tal e como predixo Raúl, a súa nai comprendeu o que quería e 
agora non só elixe a roupa de cada día, senón que tamén vai comprala coa súa 
nai ao centro comercial que está á beira da súa casa. 

Agasallo: o persoal médico púxose de acordo e creou unha consulta única que 

volveu a perder ningunha clase.  

Que aprendeu Carmen no seu novo cole?
Agasallo: Carmen aprendeu que pode xogar con outros nenos e nenas. Ata 

-
lexio levanta as súas cellas con máis forza que nunca.





E o que para os nenos e as nenas con 
parálise cerebral segue sendo un agasallo…

Para o resto é un dereito

Envolvamos con papel de agasallo as nosas Leis!




