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Gustaríanos ser unha entidade recoñecida e valo-
rada socialmente por:

A defensa dos dereitos das personas con parálise 
cerebral e afíns, e os das súas familias.

Por unha participación activa de todos os axentes 
da organización na entidade (personas con parálise 
cerebral, familias, profesionais e voluntari@s).

E por ter unha actitude proactiva na detección das 
súas necesidades, e unha xestión eficiente dos re-
cursos.

E tod@s traballamos con moita ilusión a diario para 
conseguilo. 

40 Anos
Cheos de vida!! 

Creatividade

Conexión

Liberdade

Superación

Dignidade

Entidade non lucrativa constituida no ano 1977, 
por familiares de persoas con parálise cerebral ou 
discapacidades similares, que contribúe ao desen-
volvemento do proxecto de vida de cada persoa 
con parálise cerebral, propiciándolle as oportuni-
dades e recursos necesarios para conseguilo. 

Os profesionais e as familias traballamos creando 
redes de apoios e recursos que faciliten e tezan a 
estrutura necesaria para o desenvolvemento en 
igualdade de oportunidades das persoas con para-
lise cerebral e as súas familias.Afecto

APAMP
Asociación de Familias de 
Persoas con Parálise Cerebral
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Desexamos conseguir unha progresiva partici-
pación de tódolos axentes clave na sociedade 
xa que a súa implicación é necesaria nun pro-
ceso de cambio cultural e de transformación 
social cara unha sociedade inclusiva e diversa.

A entidade, e tódolos homes e mulleres que 
forman parte dela, quere mostrar e dar a co-
ñecer, a través das seguintes actividades, a súa 
realidade e o seu día a día:

¿Atréveste a coñocernos?

Un dos aspectos fundamentais da discapacida-
de é saber entender a persoa e coñecer o que 
realmente quere ou sinte. En definitiva, a súa 
realidade. 

APAMP leva anos traballando no empodera-
mento das persoas con parálise cerebral 
a través de actividades e proxectos que lles 
otorgan a posibilidade e a oportunidade de 
mostrar o que en sí mesmo teñen de orixi-
nais, únicos e creativos. 

O obxectivo principal de cada unha destas 
actividades é desenrolar a súa autonomía e 
responsabilidade, sendo dende o primeiro 
momento os encargados da súa propia apren-
dizaxe. 

Traballamos de maneira creativa e innovadora, 
desenrolando diferentes competencias como 
o traballo en equipo, a toma de decisións, o 
empoderamento, a búsqueda de información, 
etc...

Dar saída as nosas actividades cara o exte-
rior, ten como obxectivo dar a coñecer a nosa 
realidade pero sobre todo, conseguir a impli-
cación da sociedade, en concreto dos homes 
e mulleres do futuro, para fomentar así un cam-
bio na cidadanía e convertirse en promotores 
de accións a favor do colectivo de persoas con 
parálise cerebral e outras discapacidades. 

- Contacontos “Elisa no mundo das maravi-
llas”.
- Charlas de Sensibilización sobre parálise 
cerebral.
- Exhibición boccia y slalom.
-Día Internación da Discapacidade.

ACTIVIDADES OFERTADAS
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“ELISA NO MUNDO DAS MARABILLAS”
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ELISA NO MUNDO DAS MARABILLAS

É un conto elaborado íntegramente polas 
trinta persoas que conviven no Centro Resi-
dencial de APAMP.

Do taller artístico xorde este libro, entusiasta 
e optimista, no que se elaborou integramente 
desde o deseño das súas ilustracións ata os tex-
tos que as acompañan.

Decidiron darlle vida a unha personaxe ca que 
se identificasen, e que transmitise todo aquilo 
que sentían, e como se vían ante a sociedade. É 
dicir, querían crear unha personaxe con moita 
vitalidade e forza, capaz de conseguir todo 
aquilo que se propuxese e cuxo obxectivo dia-
rio fose a superación persoal.

E así naceu Elisa, unha moza con parálise cere-
bral que decide percorrer o mundo na súa casa 
rodante, para descubrir novas aventuras e axu-
dar a xente que, como ela, síntese diferente.

O conto, que se crea para ser compartido cos 
nenos e nenas do Colexio Alfonso Rodríguez 
Castelao de Vigo, ve a luz co apoio da editorial 
Galaxia e a Deputación de Pontevedra,
sendo publicado en marzo do 2017.
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BOOKTRAILER

Pódese seguir o proceso de creación do conto 
en www.youtube.com, premendo no título: 
”Elisa no mundo das marabillas”. 

“Elisa no mundo das marabillas” preséntase na 
Feira do libro infantil de Pontevedra e no Sa-
lón do libro de Santiago no ano 2017. 

Na biblioteca Nodal de Pontevedra Antonio 
Odriozola, na Biblioteca Nodal de Vigo Juan 
Compañel, e na biblioteca Nodal de Santiago 
de Compostela Ánxel Casal, realizouse a ex-
posición “Elisa non mundo dás marabillas”. 

Na mostra pódense observar os primeiros bo-
cetos, o conto en tamaño orixinal, así coma as 
personaxes do conto en forma de bonecos. 

EXPOSICIÓNS

Libro

máis vendido

en Galicia

durante a súa

primeira semana

á venda 
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CONTACONTOS
 ELISA NO MUNDO DAS MARABILLAS
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Mediante a técnica da frotaxe trátase de facer 
presentes as texturas do noso contorno para 
construír unha colección colectiva. Con esta 
proposta queremos facer fincapé na necesida-
de de desenvolver unha actitude de escoita e 
observación activa para poder percibir cuali-
dades pouco visibles ao noso redor, así como 
o enriquecedor de percibir a realidade a través 
doutros sentidos diferentes da vista como é o 
tacto. Aprendendo a percibir o mundo doutra 

DESCUBRINDO O INVISIBLE

Estas actividades están pensadas para realizar posteriormente á representación do contacontos “Elisa 
no mundo das marabillas”. Todas elas teñen como obxectivo o achegamento á diversidade dende 
diferentes perspectivas. Están destinadas a un público infantil, especificándose en cada unha delas as 
edades e número de participantes máis axeitados.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CONTACONTOS “ELISA NO MUNDO DAS MARABILLAS”

Dende a súa publicación, Elisa segue rodando 
coa súa casa por todo o mundo e faino por di-
ferentes centros educativos a través do seu 
contacontos. Para iso, catro dos creadores do 
libro, caracterízanse dándolle vida aos perso-
naxes de “Elisa...” e convertendo en reais todas 
as aventuras vividas pola protagonista.

CONTACONTOS ELISA NO MUNDO DAS MARABILLAS

O contacontos de Elisa forma parte de Ponte-
gal. Un programa da Diputación de Ponteve-
dra no que están inscritos máis de 170 grupos 
musicáis, teatrais ou artistas da provincia. 

maneira fomentamos a entender mellor a di-
versidade humana como un gran valor social.
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O obxectivo é investigar e vivenciar diferen-
tes maneiras de comunicarse con persoas 
que teñen dificultades para empregar as pa-
labras e necesitan de sistemas de alternativos 
(tablet, pictogramas, imaxes ou sinxelamente 
xestos) para poder expresarse. A través de pe-
quenas entrevistas coas persoas que forman 
parte do contacontos, os participantes irán 
investigando sobre a vida de cada unha delas 
para construir unha pequena biografía que 
poderá ser contada a través de diferentes sis-
temas como poden ser os pictogramas, lecto-
escritura, taboleiros de comunicación, imaxes 
ou xestos.

QUEN SOU?

A pintura corporal sírvenos de vehículo para 
achegar as nenas e nenos ás persoas con pa-
rálise cerebral dunha maneira moi basal, rom-
pendo as barreiras físicas e mentais que nos 
separan. O xogo que se propón é pintarnos en-
tre todas as persoas, unhas veces pintaremos e 
outras seremos pintados. Só existe unha norma 
neste xogo, sempre deberemos pedir permiso 
á persoa á que queremos pintar.

PEL CON PEL

Esta actividade plantéxase como un xogo de 
disfraces. Trátase de empregar diferentes ele-
mentos (tubos de cartón, teas, fíos, etc) para 
modificar os nosos corpos dificultando a súa 
mobilidade de maneira que a pecepción do 
noso corpo se vexa alterada. Desta maneira 
preténdese vivenciar e así comprender a reali-
dade das persoas con parálise cerebral.

PERDÍN O MEU NARIZ

Dirixida a grupos de 2º e 3º ciclo de primaria. 
Máximo 30/35 participantes

Dirixida a grandes grupos de todos os ciclos 
de primaria

Dirixido a infantil e primaria. 
Máximo grupos 20/30 participantes.

Dirixida a toda primaria. 
Máximo grupos de 30/40 participantes

DESCUBRINDO O INVISIBLE

QUEN SOU?

PERDÍN O MEU NARIZ

PEL CON PEL

Persoa de contacto para solicitar esta 
actividade:
Laura Martínez. 986294422
email: logopedia.navia@apamp.org
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CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE 
PARÁLISE CEREBRAL 

“SOMOS, ESTAMOS Y TE LO CONTAMOS
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“Somos, estamos y te lo contamos” é un 
proxecto que consiste en difundir a realidade 
e os dereitos das persoas con parálise cerebral 
dende a súa propia perspectiva. Para iso, leva-
rase a cabo unha charla de sensibilización en 
diversos centros educativos a través da cal se 
dará a coñecer que é a parálise cerebral, con-
secuencias e causas, así como o día a día das 
persoas que forman parte deste colectivo. Fa-
rase dende o primeiro momento, en primeira 
persoa.

As charlas constan dunha presentación en for-
mato  Power  Point con fragmentos do seu día 
a día, así como parte de películas ou vídeos que 
mostran que é a parálise cerebral. 

Dende a presentación ata a despedida, toda a 
charla será coordinada por varios homes e mu-
lleres de  APAMP. Eles mesmos contarán as súas 
experiencias vitais, de formación ou laborables. 

Engadir que cada un dos relatores terá unha 
maneira diferente de comunicarse. Uns o farán 
a través da propia comunicación verbal, e ou-
tros a través da tecnoloxía mediante o uso das 
súas tablets. 

¿EN QUE CONSISTEN AS CHARLAS?

Tal e como versa o  slogan destas charlas: “Non 
te fíes do que ven os teus ollos, non te quedes 
coa primeira impresión”, o colectivo de per-
soas con parálise cerebral, e concretamente os 
membros de  APAMP, queren facer ver que máis 
aló de ter parálise cerebral, existen infinidade 
de actividades, proxectos ou traballos que son 
capaces de levar a cabo. Queren transmitir que 
son persoas que queren participar activamen-

te na sociedade e que eles mesmos toman as 
súas propias decisións. En definitiva, facer ver 
que son cidadáns de plenos dereitos.

Dita actividade convértese á súa vez, nunha 
oportunidade para facer partícipes e protago-
nistas, as persoas con parálise cerebral que te-
ñen máis dificultades á hora de comunicarse. 
Serán eles mesmos os que conten o día a día 
das súas vidas apoiados, neste caso, pola tec-
noloxía.
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OBXECTIVOS DAS CHARLAS

Acabar coas barreiras sociais, cos estereotipos, 
as etiquetas e “normalizar” a discapcidad.

Visibilizar as capacidades das persoas con pa-
rálise cerebral.

A importancia dos apoios: accesibilidade uni-
versal, produtos e tecnoloxías de apoio, recur-
sos humanos.

Dar a coñecer o proxecto á sociedade en xeral, 
mostrando como a tecnoloxía pode ampliar as 
oportunidades de participación social das per-
soas. 

Dar a coñecer a realidade cotiá das persoas con 
parálise cerebral e promover os seus dereitos.

Reducir os estereotipos e barreiras sociais que 
restrinxen a súa participación na comunidade. 

Favorecer a súa comunicación e as relacións so-
ciais nas contornas habituais e noutros novos, 
dende posicións de igualdade. 

Implicar á sociedade na mellora da participa-
ción social das persoas con parálise cerebral. 

Promover a realización de actividades integra-
doras que favorezan a integración das persoas 
con e sen discapacidade. 
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PÚBLICO O QUE VAI DIRIXIDO

Contamos con dous obradoiros destinados a 
dous públicos diferentes: 

Persoas que actualmente cursan 6º de prima-
ria, educación secundaria, bacharelato, for-
mación profesional ou estudos universita-
rios. 

Alumnos de educación infantil e primaria. 
Estas charlas, acompañadas tamén de fotos, ví-
deos ou xogos, teñen coma finalidade que os 
máis pequeños coñezan esta discapacidade e 
se “poñan no seu lugar”.

DURACIÓN

A charla terá aproximadamente unha duración 
de cincuenta minutos. Neste tempo non están 
incluídas as preguntas ou dúbidas que xurdan 
unha vez terminada a exposición. 

O horario no que se levará a cabo será de 11:00 
a 13:00 horas (pendente de concretar co centro 
educativo).

ESPACIO / NECESIDADES TÉCNICAS

Cesión de espazo: Será o propio centro o que 
decida en que espazo se levará a cabo a charla. 

A única necesidade por parte de  APAMP en re-
lación ao espazo, é que o “escenario” ou espazo 
no que se vaian a situar os relatores sexa acce-
sible, é dicir, as cadeiras poidan acceder sen di-
ficultade. 

Necesidades técnicas: Agradecerase que sexa 
o propio centro educativo o encargado de po-
ñer a disposició da charla, un proxector, unha 
pantalla, así como varios papeis ou cartolinas 
grandes e rotuladores para que os alumnos 
poidan deixar unha mensaxe unha vez remata-
da a charla. 

APAMP encargarase de levar o portátil e micró-
fonos necesarios para o relatorio.

O número exacto de asistentes á charla, virá 
determinado polo centro en relación ao espa-
zo que o mesmo dispoña para a actividade. Por 
parte de APAMP, asistirán un total de 8 persoas, 
sendo 6 os poñentes e 2 os profesionais que os 

Persoa de contacto para solicitar esta 
actividade:
Marta lópez. 986294422
email: pedagogia@apamp.org
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EXHIBICIÓNS CLUB DEPORTIVO
TAMIAR APAMP
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É un deporte orixinario da antiga Grecia, recu-
perado nos anos setenta co fin de adaptalo ás 
personas con discapacidade. É similar á petan-
ca e nel unicamente participan persoas con pa-
rálise cerebral e outras discapacidades físicas 
severas.

A boccia é un xogo de precisión e de estratexia, 
coas súas propias regras recollidas nun regula-
mento internacional.

As categorías establecense en función do grao 
de discapacidade que padezan os deportistas.
 
Practícase de forma individual, por parellas ou 
equipos, sobre unha pista rectangular na que 
os xogadores tratan de lanzar as súas bólas o 
máis preto posible da pelota branca que serve 
de diana á vez que tentan afastar as dos seus 
rivais, nun exercicio continuo de tensión e pre-
cisión.

Sentados en cadeiras de rodas, lanzan as bólas 
coas mans, os pés ou coa axuda dun canlón ou 
rampla, apoiados dun técnico que se encarga 
de mover e colocar dita rampla na dirección 
que lle indique o deportista, e tirar a continu-
cación a bóla.

BOCCIA

A agrupación deportiva TAMIAR APAMP é 
unha asociación privada sen ánimo de lucro, 
constituida o 9 de outubro de 1987 e que ten 
por obxecto exclusivo o fomento e práctica 
de actividades físico-deportivas de persoas 
con parálise cerebral.

No club practícanse dúas modalidades de-
portivas:
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SLALOM

É unha modalidade deportiva para persoas 
con parálise cerebral, na que nun circuíto con 
obstáculos, o deportista en cadeira de rodas 
debe de ir esquivándoos ata completar un 
percorrido determinado no menor tempo 
posible. 

A derriba dalgún obstáculo ou a súa incorrecta 
execución supón a penalización con tempo ou 
mesmo a súa posible descualificación.

Este deporte ofrece coa súa práctica unha po-
sibilidade idónea de desenvolver o potencial fí-
sico da persoa, así como mellorar o uso do seu 
medio de desprazamento, a cadeira de rodas.

A filosofía do Slalom consiste en que median-
te a utilización de obstáculos que simulan aos 
que unha persoa en cadeira de rodas pode ato-
parse diariamente  (ramplas, portas,...), os de-
portistas melloran a súa habilidade no manexo 
das súas cadeiras e isto é de gran utilidade na 
súa vida diaria.
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¿EN QUÉ CONSISTEN AS EXHIBICIÓNS?

Consisten nunha demostración destas dúas 
modalidades deportivas: a boccia e o slalim  
coa finalidade de que todo aquel que os desee, 
poida practicalo e coñecelo de primeira man. 

No caso da boccia, os alumnos poderán dis-
putar un partido contra outros adversarios, 
empregando as súas mans, pés ou un canlón 
para  intentar que a bola  quede o máis preto 
posible da bola diana, nos 4 ou 6 parciais que 
dure o encontro dependendo se participamos 
en parella ou equipo.

Co Slalom, os estudantes poderán practicar 
este deporte coa utilización dunha cadeira de 
rodas,  propulsándote coas mans, os pés ou ta-
mén cunha cadeira eléctrica. 
Trátase de realizar un circuíto no menos tempo 
posible e coas menos penalizacións.

PÚBLICO O QUE VAI DIRIXIDO

DURACIÓN

Alumnado de tódolos cursos. Dende educa-
ción infantil, secundaria a formación profesio-
nal.
Ó grupo ideal para levar a cabo a actividade  se-
ría entre ás 20-25 persoas.

A exhibición ten unha duración aproximada de 
hora e media. 

Persoa de contacto para solicitar esta 
actividade:
Bianca García. 986294422
email: tamiar@apamp.org
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DÍA MUNDIAL DE LA DISCAPACIDAD



23

Dende hai tres anos, máis de 60 entidades so-
ciais de toda Galicia unénse para levar a cabo a 
iniciativa “Baixo o mesmo paraguas” co obxe-
tivode reivindicar que as persoas con discapa-
cidade sexan consideradas como cidadáns de 
pleno dereito.

A acción de cooperación asociativa “Baixo o 
mesmo paraugas. Galicia pola diversidade”
xurdiu no ano 2016 co fin de organizar un acto/
actividade conxunto para conmemorar o Día
Internacional das Persoas con Discapacida-
de, que se celebra cada ano o 3 de decembro.

Este ano por primeira vez celebraranse ac-
tos nas catro provincias galegas: A Coruña,
Pontevedra, Lugo e Ourense, ademáis de 
noutras cidades como Vigo, Santiago de
Compostela e Vilagarcía de Arousa.

O acto consiste nunha concentración na que 
se da lectura a un manifesto reivindicativo
dos dereitos das persoas con discapacida-
de e no que as persoas que representan ás
diferentes organizacións len frases ou lemas 
mediante os cales mostran as súas peticións,
desexos, sentimentos… dando voz así 
aos verdadeiros protagonistas dese día.

Os asistentes portan paraugas de cores co 
obxectivo de dar unha maior visibilidade ao
colectivo e a súa diversidade. 

Con estos paraugas, a iniciativa pretende re-
presentar unha sociedade plural e diversa, que 
acolle a todos por igual, sen diferenzas.

Trala lectura do manifesto, realízanse diversas 
actividades lúdicas e músicais centradas na 
temática da discapacidade.

Simplemente acompañándonos o 3 de de-
cembro. A actividade terá lugar no Náutico de 
Vigo ás 12:00 horas. 

Tamén podedes colaborar levando un parau-
gas de cores chamativas ou creando/customi-
zando o voso propio paraugas con elementos 
divertidos ou mensaxes de apoia a igualdade 
das persoas con discapacidad. 

Calquera cousa é válida, o importante e que 
participes

¿COMO PODEDES PARTICIPAR?

Persoa de contacto para solicitar esta 
actividade:
Inés Gómez. 986294422
email: comunicacion@apamp.org
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Miguel Hernández, 1
36210 · Vigo · Pontevedra

Teléfono 986 29 44 22
www.apamp.org


