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“CUERDAS”

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw&t=194s

Director: Pedro Solís García

Gañador dun Goya á mellor curta de animación no ano 2014.

Duración: 10:52 minutos

Nel cóntase a historia de María, unha nena de corazón moi noble e dun novo
compañeiro que chega ao colexio, que ten parálise cerebral e non se move nin
fala, pero fanse amigos. Xuntos e grazas á imaxinación de María conseguen
gozar dos mellores recreos.

OBXECTIVOS

-Potenciar a 
tolerancia e 

o 

respecto.

-Recoñecer as 
diferenzas 

individuais.

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw&t=194s


“LA LUNA”

https://www.youtube.com/watch?v=fe4avmYnCvs

Director: Enrico Casarosa

Duración: 3:16 minutos.

Conta a historia dun neno que por primeira vez vai traballar co seu pai. Nun
vello barco, saen ao mar e, sen terra á vista, paran a esperar. Unha gran
sorpresa agarda ao neno cando descobre o peculiar traballo da súa familia.

OBXECTIVOS

-Poñer en va
lor o 

autocoñecem
ento.

-Potenciar a 
autoestima.

https://www.youtube.com/watch?v=fe4avmYnCvs


“PIP”

https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94&t=5s

Director: Bruno Simões

Duración: 4:05 minutos.

Unha curta na que o protagonista é un pequeno can que soña con ser can
guía para persoas con discapacidade visual. Pip ingresa nunha universidade
de cans, pero é diferente aos demais. Na universidade atopa algunhas
dificultades de aprendizaxe, que requiren moito máis esforzo que o resto.

OBXECTIVOS

-Recoñecer a im
portancia 

da motivación

-Valorar a utilidade do 

esforzo.

https://www.youtube.com/watch?v=07d2dXHYb94&t=5s


“IAN”

https://www.youtube.com/watch?v=OHma93eZiBY

Director: Abel Goldfarb

Duración: 9:46 minutos

Esta curta, a través da visión dun neno con parálise cerebral, fálanos da
importancia da interacción con iguais para sentirnos incluídos e poder
alcanzar o noso máximo potencial como persoas.

OBXECTIVOS

-Recoñecer o v
alor da 

diversidade.

-Apreciar a importancia do 

respeto mutuo.

https://www.youtube.com/watch?v=OHma93eZiBY


“EL ERIZO”

https://www.youtube.com/watch?v=mcWXvFC45hc

Duración: 1:37 minutos

En realidade o título da curta é "Que sería do Nadal sen amor?" e foi creada
para unha campaña de Nadal pola empresa Erste Group. Conta a historia dun
ourizo no seu primeiro día de escola. Tenta facer novos amigos pero as súas
puntas afiadas dificultan esta tarefa. O resto dos animais vaise afastando
pouco a pouco del e o pequeno ourizo queda triste e só. Por último, un esquío
atopa unha solución para que o ourizo poida xogar e gozar xunto co resto
dos animais.

OBXECTIVOS

-Recoñecer que
 todos somos 

diferentes.

-Por en valor
 as 

posibilidades 
de cada unha

.

https://www.youtube.com/watch?v=mcWXvFC45hc


“EL REGALO”

https://www.youtube.com/watch?v=-iPuxBAkUYg

Director: Jacob Frey

Duración: 4:18 minutos

Jake pasa a maior parte do seu tempo na casa xogando aos
videoxogos ata que a súa nai decide facerlle un agasallo moio
orixinal.

OBXECTIVOS

-Identificar a
s nosas 

emocións.

-Desenvolver a 
nosa 

empatía.

https://www.youtube.com/watch?v=-iPuxBAkUYg


“TAMARA”

https://www.youtube.com/watch?v=X2hN1xSCicw

Director: Jason Marino, Craig Kitzmann

Duración: 4:36

Tamara é unha rapaza á que lle encanta bailar ballet e soña con
facelo profesionalmente como nos libros que le. A súa nai anímaa a
non deixar de facelo, sen importar as circunstancias.

OBXECTIVOS

-Empregar a per
serverancia

no noso día a
 día.

-Descubrir que
 todo pode 

ser posible.

https://www.youtube.com/watch?v=X2hN1xSCicw


“LOS COLORES DE LAS FLORES”

https://www.youtube.com/watch?v=9yh_b52ylPc

Director:

Duración: 4:08

O protagonista, Diego, é un estudante cego que debe afrontar a
difícil tarefa de facer algo que vai máis alá do seu coñecemento, xa
que, ao parecer, conta cunha dificultade engadida debido á súa
cegueira.

OBXECTIVOS

-Buscar axuda se é preci
so.

-Potenciar a 
imaxinación.

https://www.youtube.com/watch?v=9yh_b52ylPc


“LO INCORRECTO”

https://www.youtube.com/watch?v=SBLiBLb23ZA

Fundación Prevent

Duración: 5:17

A través deste vídeo realizado pola Fundación Prevent,
calquera persoa pode comprender como se poden sentir as
persoas con discapacidade. O vídeo tenta poñernos na pel
de diferentes persoas con situacións que queren provocar
un cambio na forma de ver e entender a diversidade
funcional.

OBXECTIVOS

-Superar as dif
icultades.

-Concienciar en
 materia de 

diversidade f
uncional.

https://www.youtube.com/watch?v=SBLiBLb23ZA

