
Entrevista realizada a JAVIER AGRAFOJO, coordinador do Servizo de 
Integración e Participación Universitaria (SEPIU) e Responsable da Área de 
Integración Universitaria. 

Vós traballades con alumnos universitarios con discapacidade visual? 

Nós tratamos con alumnos cegos na medida en que eles nos piden apoio. Son 
xente que teñen bastante autonomía porque teñen un apoio por parte da ONCE 
moi importante durante todo o seu proceso curricular. Entón, o normal é que a 
xente que chega á Universidade con algunha discapacidade visual é que se 
ventilen eles solos sen problema ningún, e cando teñen algún nolo transmiten.  

Por exemplo, un compañeiro que estivo na vosa facultade, xa estaba 
matriculado, estaba tamén na Residencia do Burgo e chamounos un día para 
ver se lle conseguíamos un balón con cascabeis para poder xogar ó fútbol cos 
compañeiros, pero non nos chamou nada máis que para iso.   

O Outro día pasou por aquí para pedirnos asesoramento sobre un tema 
relacionado con un día que saíra... El despois tiña un can guía, era unha 
persoa con moita autonomía. A comunidade cega non require moito apoio do 
noso servizo, e isto é bo, porque quere dicir que a integración é importante.  

Outro exemplo é unha alumna de Medicina cunha deficiencia visual importante 
que nos pediu colaboración para que puxéramos unhas pegatinas reservando 
espazos na clase nas primeiras filas, coa fin de que ela puidera ver. Ela utiliza 
unha lente que lle permite ver dende a primeira fila, pero dende as outras non, 
e os horarios eran complicados. Tardaba moito en chegar porque as clases 
eran moi cedo, entón, entre que tardaba en chegar e que era aínda de noite 
cando saía, cando chegaba á clase estaban tódolos asentos ocupados, 
incluíndo ás primeiras filas.  O que fixemos foi pór unhas pegatinas co símbolo 
internacional de discapacidade (coa cadeira de rodas). 

As facilidades que lle dades á xente que ven a pedirvos axuda son de 
asuntos puntuais? 

No caso de alumnos con discapacidade visual, sí, porque non é unha 
discapacidade que estea resultando moi incapacitante para o que é a vida 
diaria nos estudios superiores. 

Eles veñen a pedir algo se realmente o botan en falta, pero se teñen que 
queixarse de algo, por exemplo a accesibilidade ou se realmente teñen 
que ter libros braille ou se teñen que ter un titor máis personalizado para 
as clases… 

Non fai falta ou non lles fai falta porque non nolo piden. Na biblioteca 
Concepción Arenal hai tres postos de traballo adaptados para persoas con 
discapacidade, fundamentalmente para persoas con discapacidade visual, e 



son moi pouco utilizados porque as persoas con discapacidade visual teñen o 
seu propio software e hardware e utilizan as súas ferramentas . Non podes 
chegar á universidade sen ter un proceso previo de traballo persoal que che 
permita vivir dunha maneira normal. Os apuntes de hoxe en día están colgados 
no campus virtual e os docentes, se estes non son accesibles non son reacios 
a pasalos. Os exames se necesitan máis tempo non teñen problema en darllo. 
Ademais, as discapacidades que son visibles, se as persoas que as teñen 
solicitan un apoio, os profesores non adoitan ignorar eses apoios, polo menos a 
nós non nos chegan as queixas. No caso de que faga falla algo sí que nos 
chegan, porque por exemplo, a rapaza de medicina queixábase da falla de 
compañeirismo. 

Os docentes saben que teñen que darlles facilidades ás persoas 
invidentes nese aspecto. Cal é a vosa aportación?  

Nós o que facemos é, cada vez que chega unha persoa ven polo servizo e 
solicita colaboración, o máis normal é que fagamos unha carta na que  se lle 
comunican a cada un dos docentes de cada materia, de forma  particular, as 
necesidades deste alumno para que persoalmente valoren  cales  son as 
adaptacións curriculares necesarias para que adquira as  mesmas 
competencias que o resto dos compañeiros; adaptacións  curriculares que 
non van ser significativas porque non fan referencia aos contidos. Por exemplo:  
se os apuntes están en PDF, un  formato non accesible para o seu programa 
de lectura de  documentos,  haberá que facilitárllelos en doc, e o 
Word os lee. Eles teñen uns  aparatos que leen estes documentos e 
estudan con iso. Agora hai  pouca xente que utilice o braille. Antes daba 
moito problema o tema  do braille.  

Hai 16 anos, en Santiago, unha alumna se matriculara en Filoloxía e lle deran 
un listado de libros que tiña que ler. Cando lle deron os libros traducidos ó 
braille xa tiña que ler outro lote distinto. Por tanto, coas posibilidades que hai, ti 
tes que orientar as túas capacidades ó que vas a poder facer, porque non 
había posibilidade de traducir eses libros antes porque non existían. Agora hai 
xa outras posibilidades que che permiten obter audiolibros por exemplo. 

Se eles estudan dese xeito, o proceso de estudio ten que ser moito máis 
lento, e se isto é así, os exames teñen que ser máis atrasados…¿Non os 
fan cando os seus compañeiros? 

Fanos cando os seus compañeiros, pero teñen normalmente máis tempo para 
facelos, un 20% máis de tempo aproximadamente. 

Está estipulado ese 20% ou os profesores poden ser flexibles? 

Non, os protocolos recollen indicacións. A lei o que recolle son cousas moi 
xenéricas, como que é obrigatorio facilitarlles a normalización da súa vida no 



ámbito universitario e a adquisición de competencias nun plano de igualdade. 
Non se pode facer un protocolo de medidas moi específico porque igual vale 
para un pero para outro non, e para unha materia si e para outra non. Ademais, 
despois o docente pode tomar decisións relacionadas non tanto coa 
discapacidade visual. Por exemplo, hai compañeiros que teñen problemas de 
saúde mental ou unha parálise cerebral, e o mellor o traballo en grupo ou falar 
en público, no caso dunha persoa cunha parálise cerebral, a súa dicción é 
moito máis difícil, máis complexa. Entón, en vez de facer un exame oral o fan 
escrito, porque do que se trata é de que esas persoas adquiran as mesmas 
competencias para ser un profesional como calquera outra persoa; as 
competencias necesarias para poder exercer como avogado, como xornalista 
ou como filólogo, porque aquí a xente ven a formarse para ser profesionais, 
cidadáns activos que gañen cartos e que paguen impostos, como calquera 
outro, independentemente das capacidades que teñan. Hai dificultades ás 
veces, pero se está a tratar de evitalas, tanto por parte da institución en sí 
como por parte dos alumnos e por parte do resto da sociedade que está moito 
máis afeita a estar con xente con discapacidade. O problema fundamental que 
hai é o descoñecemento que temos de como comportarnos. As normas que 
aparecen nos protocolos son cousas tan sinxelas como que ti por exemplo a un 
invidente, cando queres ir a dar unha volta non tiras del do brazo, lle das o teu 
brazo para que vaia contigo… 

Na universidade, ¿as residencias públicas que hai, teñen un cupo 
especial para estas persoas ou entran cos mesmos criterios? 

No caso da Universidade de Santiago sí. 

As habitacións son iguais? 

As habitacións para as persoas cegas son iguais, simplemente se lles pode 
eliminar elementos que poidan ser un obstáculo, pero non precisan 
adaptacións como outras persoas con discapacidade física. 

En Santiago hai 7 habitacións para persoas con discapacidade física. Non 
son poucas? 

Creo que agora hai 9…Depende do número de alumnos con discapacidade 
que haxa na Universidade de Santiago. 

Réxese iso por algún tipo de lei? 

As leis son como son. Fanse ás veces sen saber o que se vai a regular. Non se 
pode pretender que unha universidade de 500 anos, que ten unhas residencias 
dos anos 60, de repente, na porcentaxe de habitacións que ten para os 
universitarios, conte coa porcentaxe de habitacións adaptadas que se require 
por lei para obra nova, porque a reforma de cada habitación...¿Sabes canto 



custa para que quede accesible para unha persoa con discapacidade? 30.000 
euros. 

Que tipo de reformas é preciso levar a cabo? 

Ás veces tes que facer obras, desde baixar os enchufes de luz…o que é a 
instalación eléctrica, ata o mobiliario, pasando pola instalación sanitaria…Estou 
falando dunha habitación adaptada cun baño tamén adaptado.  

Se ti vas a unha residencia nova e xa fas as habitacións adaptadas, sáeche 
moitísimo máis barato, pero reformar o que hai non. Non podes ir aplicando 
reformas en temas que ó mellor non vas a necesitar. Polo de agora a ratio de 
habitacións, aínda que é moi pequena, está chegando, o que non quere dicir 
que non se vaian facendo máis. Primeiro había 4, logo 7 e agora hai 9. 

Un alumno invidente vai facer a matrícula e dentro desa matrícula, xa ten 
algo que se refira á súa discapacidade?  

Non á súa en concreto pero sí á discapacidade. Unha vez feita a matrícula, se 
eu son unha persoa con un nivel de autonomía alto, non preciso de máis apoio, 
ó mellor. Se necesitas máis apoio, na web, no apartado de estudantes, tes que 
vir ó noso servizo e aí hai un par de documentos que descargas, que están en 
doc. (porque son accesibles), e os tes que presentar no Servizo, para que se 
inicien os trámites das posibles adaptacións. 

Sempre vai depender das miñas opcións? Fago a matrícula e non  hai 
nada que me distinga do resto… 

Se ti non queres que che distingan… Se ti non es o que se singulariza… Ti es 
unha persoa maior de idade que tes que ter unha autonomía, entón nós non 
debemos tutelarte de máis, senón que debemos ofrecerche as cousas de 
maneira que ti sexas capaz de pedir o que necesitas.  

O que si creo é que debería estar máis visible na páxina web o servizo para 
persoas con discapacidade, por exemplo. Ó mellor eles por iso non coñecen o 
servizo a nivel persoal. O que sucede é que, como eles están vinculados a 
unha entidade que funciona ben, e as entidades traballan con nós dende hai 
tempo, cando vai chegar un alumno novo xa lle informan diso, e iso ocorre 
porque existe unha relación entre o servizo e as entidades do sector, o que é 
importante. A nós o que nos interesa é que nos chegue información 
previamente. Se nos chegan as solicitudes dunha habitación adaptada na 
residencia do Burgo, e a min non mo din co tempo suficiente para poder 
programar as posibles obras de reforma e conseguir os cambios para facela, 
pois non as podemos atender. Aquí entra a corresponsabilidade. Nós temos 
unha responsabilidade como institución, pero o resto teñen dereitos que 
conlevan deberes. Se os interesados non informan das súas circunstancias 
particulares, non poden recibir un apoio inmediato; non esquezamos que 



estamos a falar de persoas adultas que seguiron un proceso educativo 
curricular, a secundaria, o bacharelato...que xa se teñen enfrontado a 
problemas, xa saben as dificultades que hai para poder vivir nun plano de 
igualdade co resto dos compañeiros, e xa che transmiten isto con 
anterioridade. 

Á Universidade ou a Xunta, ¿concédelles algunhas becas específicas? 

Teñen exención de matrícula tódalas persoas con discapacidade a partires do 
33% para tódalas titulacións. Despois hai entidades e institucións que ofrecen 
becas e proxectos. 

E diñeiro para material e outras cousas que precisen? 

Non coñezo ningunha orde específica para a universidade ó respecto, xa que a 
educación superior non é obrigatoria. Aí se xoga cunha desvantaxe, porque se 
na secundaria obrigatoria ten que haber o que ten que haber, na universidade, 
pois, debería, pero ás veces non o hai porque os presupostos chegan a onde 
chegan e tampouco podemos pretender ir por diante de algo que non vai ser 
necesario no momento. Vaise executando na medida en que hai fondos e que 
hai demandas. 

Eu creo que o proceso está sendo positivo, porque queixas a nós non nos 
chegan practicamente. Nos chegan demandas que se están resolvendo, non 
relacionadas coa discapacidade visual. 

No relativo ós servizos deportivos ofertados pola USC, se as persoas 
invidentes ou con discapacidade visual queren practicar deporte, hai 
tamén equipos deportivos para eles? 

Non. É que tampouco hai un volume de alumnos tan grande como para poder 
facelo. 

Se unha persoa con discapacidade visual quere formar parte dun equipo, ten 
que transmitirllo ó mesmo, e o que sí se procuraría sería facilitarlle a 
participación, como no caso do compañeiro da vosa facultade, ó que se lle deu 
unha pelota con cascabeis. 

Todo o que veñen a solicitar se lles ofrece sen ningún tipo de problema? 

Inténtase conseguir na medida en que entendemos que é responsabilidade 
nosa e que van ser materiais ou solucións que se van a quedar de xeito 
permanente na universidade. A nivel particular non se lle merca a ninguén un 
ordenador nin se lle compra un programa de lectura de software. Pódense 
conseguir materiais específicos en función das necesidades de cada quen, a 
través dun convenio que temos coa fundación Universia, que se chama o 
banco de produtos. Por exemplo, este ano, un alumno cun implante coclear 



que aínda ten audífonos, nos pediu un receptor de FM para poder utilizalo en 
clase. O profesor pon un micrófono e el pon uns auriculares. Así o profesor fai 
a clase normalmente e o alumno lle pode escoitar, sen ter que lerlle os beizos 
etc… Nós non temos ese receptor, mais falamos coa Fundación Universia e 
eles o conseguen dentro dese banco de produtos. 

O que comentaches do 20% máis de tempo para os exámenes e outras 
medidas favorecedoras da igualdade de oportunidades, ¿están recollidas 
na lei ó menos algún tipo de normas para o ensino obrigatorio? 

Eu creo que non.  

Hai algo que existe dende hai moito tempo, a LISMI, unha lei do 82, Lei de 
Integración Social del Minusválido, era unha lei fantástica que contemplaba 
prácticamente todo o necesario para que se regulara de maneira normalizada a 
vida das persoas con discapacidade, pero non lles debeu parecer suficiente e 
seguiron a facer leis e máis leis. O problema disto non son as leis nin o que se 
lexisle, o problema disto é que se ti fas unha lei e non a dotas 
presupuestariamente, non vas  a ningures. 

Hai unha serie de referencias lexislativas ó respecto: artículo 49 da 
Constitución, a LISMI, O Real Decreto sobre a Ordenación da Educación 
Especial, a Lei Orgánica do 3 de outubro de 1990, Real Decreto de 1995 da 
Ordenación de Alumnos con Necesidades Educativas Especiais. Pretenden 
levar a cabo as adaptacións necesarias coa fin de que os estudantes con 
necesidades educativas especiais permanentes, poidan realizar as probas de 
acceso á Universidade (acceso ás instalacións e ás  ensinanzas coa fin de que 
poidan proseguir os seus estudos). 

Hai outra cousa tamén, por exemplo, na web da USC, atópase o Estatuto do 
Estudante Universitario, do 2010 (de ámbito estatal),  no apartado de 
discapacidade, xa vedes o que é máis recente vinculado ó que sería o estatuto 
aprobado, e agora co tema de Boloña xa marcha. O capítulo 2 recolle os 
dereitos e deberes dos estudantes, como o dereito á non discriminación por 
discapacidade. “Establecerá recursos y adaptaciones necesarias. Para la plena 
efectividad de los procesos recogidos en los artículos del 7 al 11, las 
universidades establecerán los recursos y adaptaciones necesarias para que 
los estudiantes con discapacidad  puedan ejercerlos en igualdad de 
condiciones que el resto de los estudiantes, sin que ello suponga una 
disminución del nivel académico exigido.” 

Non hai unha especificación para cada discapacidade porque tampouco ten 
moito sentido, xa que son recomendacións xenéricas que se poden facer, 
porque non podes ir máis aló porque son persoas do que falamos. Esto non é 
unha estrada, no que o arcén ten que ter un 50, porque senón non é 
autoestrada que é carreteira comarcal. 

Eu se son invidente e quero solicitar irme de Erasmus ou un convenio 
bilateral, sería igual que formalizar unha matrícula? 

Si. A nós nos chegan solicitudes Erasmus de alumnos. Nós mandamos a unha 
alumna cunha discapacidade altísima a Nápoles, unha rapaza que levaba 



respirador, en cadeira de rodas eléctrica, cunhas dificultades fonatorias 
tremendas. Para esto sí que hai cartos a maiores dentro da Unión Europea, ou 
polo menos había. Se ti es un estudante con discapacidade e queres formar 
parte dun intercambio, polo menos nos Erasmus, tiñas a posibilidade de 
solicitar cartos para un asistente persoal en función das túas necesidades. 

Pero sempre o tes que solicitar ti?  

A Universidade coa que ti vas, refrenda a túa solicitude como un Erasmus 
máis, coa particularidade de que, como eres un alumno con discapacidade, tes 
que facer esa solicitude tamén a maiores. 

Por qué en tódolos países da UE se rixen baixo isto de “eu solicito e a 
Universidad dame”, e non a Universidade planifica todo para min porque 
eu teño unha discapacidade? Se eu son invidente e quero ir de Erasmus á 
Universidade de Londres, se eu non solicito uns apoios específicos 
porque vexo que non son capaz e estou noutro país e non me vou 
manexar igual, a Universidade de Londres fai os trámites como se fora un 
alumno máis? 

Efectivamente. Nós como cidadáns privados temos o dereito e o deber de 
transmitir ou non a nosa singularidade. Hai xente que non quere e non vai 
dicindo por aí que o precisa. 

Ó que me refería é se en Londres xa non funciona así e sí que tes que 
indicalo, se hai unha lexislación dentro das propias universidades 
diferente, que ás veces é incompatible… e se por iso no ámbito dos 
Erasmus ou Convenios Bilaterais existen conflictos entre universidades 
nese aspecto. 

Pode ser… Hai universidades que non admiten xente cunha gran 
discapacidade. O conflicto pode establecerse se ti non tes información previa, 
porque se unha persoa con discapacidade precisa dunha habitación adaptada, 
e chega á residencia ou un hotel, e non avisa de que a habitación que 
necesitaba era adaptada, pois entón sí que pode haber un conflicto. Eu como 
usuario dese tipo de servizos, son quen o ten que pedir. Outra cousa é que mo 
poñan ou non mo poñan. As universidades da UE tamén teñen autonomía para 
poder desenvolver con liberdade as súas cuestións. E nas universidades 
españolas de fóra, hai unhas que teñen uns servizos e outras que non os 
teñen. 

É obrigatorio que a universidade segundo o Estatuto do Estudantado dispoña 
de recursos e adaptacións para que os estudantes con discapacidade podan 
exercelos en igualdade de condicións que o resto dos compañeiros. Eso quere 
dicir que ten que ter un servizo semellante a este. Sen embargo, na 
Universidade Politécnica de Madrid, se presentou unha RPT, Relación de 
Postos de Traballo nova, na que  desaparecen 300 postos de traballo. Só hai 
unha persoa destinada á atención dos estudantes con discapacidade e 
desaparece ese posto. E isto é do martes 19 deste mes. 

Ou sexa que desaparece ese servizo... As persoas con discapacidade 
desa universidade non teñen a quen recorrer? 



Por agora aínda estará contratado o técnico pero a partires da posta en marcha 
da RPT, se non hai ese cambio, non estará. 

A Universidade non son estudos obrigatorios, polo que hai un problema moi 
grande en relación co que é a realidade que recollen as leis e a execución e 
posta en marcha das mesmas. Se as leis non levan un acompañamento 
orzamentario, non poden ir adiante, porque se eu teño que ter unha porcentaxe 
X das habitacións adaptadas e non me das os cartos para facelo, ¿De onde o 
quito?  ¿Da docencia? ¿Quito docentes? ¿Non acendemos as luces ou os 
radiadores? 

Se realmente é importante que as persoas con discapacidade estean 
integrados e se formen nos estudos superiores, hai que poñer os medios dende 
onde corresponde, comezando polos gobernos autonómicos e o goberno 
central, que son os que dotan á universidade de presupostos. Por iso o caso da 
Universidade Politécnica de Madrid non é por falta de solidaridade, senón 
porque teñen que recortar moitos postos de traballo e o mellor ese posto é 
máis prescindible ca outros. 

Se a Xunta dictamina que as persoas con discapacidade do 33% para arriba 
(unha persoa diabética ten un 33%) non pagan matrícula, e tódalas persoas 
que teñan un certificado de discapacidade do 33% non pagan matrícula, ¿quen 
lle da eses cartos á universidade? Porque unha parte do financiamento das 
universidades provén das matrículas. Destas persoas que poden solicitar 
matrícula gratuíta, que no curso actual foron arredor de 250, probablemente nin 
o 10% requira ningún tipo de apoio, o que pasa é que unha matrícula gratis é 
estupenda, entón non se poden adoptar ese tipo de solucións. 

As persoas con discapacidade teñen máis gastos, porque se un ordenador vale 
600 euros, un ordenador co software adecuado para unha persoa invidente 
ronda como mínimo os 1.500 ou 2.000 euros, hai un sobrecoste que hai que 
asumir de algún lado. Entón, se non lle cobras a matrícula tamén lle estás 
facilitando que merque ese material. 

Se en vez de establecer que dende o 33%, se establecese dende o 65% por 
exemplo a primeira matrícula gratis, e do 33% en adiante, se os ingresos do 
seu núcleo familiar son inferiores ós 50.000 euros (a primeira matrícula); a 
segunda matrícula, págase a metade, e a terceira, a pagas. Tes que rendir. Se 
eu cho facilito, tamén te podo pedir.  

Unha beca do MEC, se ti non cubres os mínimos a perdes. Eu creo que sería 
máis positivo facer este tipo de incentivos. 

Nas prácticas tamén hai un tipo de reserva especial para xente invidente 
ou con discapacidade? 

Non. Reserva especial hai en xenérico para tódalas discapacidades, non para 
unha discapacidade específica. Se ti tes un certificado de discapacidade podes 
entrar a calquera titulación polo 5% de reserva de plazas para persoas con 
discapacidade. Non entras a través de nota de corte, que tamén é positivo e 
negativo ó mesmo tempo, porque unha persoa diabética por exemplo, que é 
considerada con discapacidade, entraría tamén nese 5%. E ás veces, as 



persoas con discapacidade levan uns ritmos distintos e non son capaces de 
seguir o ritmo dos compañeiros, logo falamos de cuestións persoais. O nivel de 
frustración ás veces é moi grande porque ti, como podes entrar en calquera 
carreira, e non estamos afeitos a ensinarlle á xente a que se forme onde un ten 
capacidades para traballar como tal, pois ás veces estas medidas que permiten 
que te metas en calquera carreira, non son boas, porque se ti non tes a 
capacidade…Se eu chego a matricularme en Física, cos 47 anos aínda estaría 
alí, porque non teño capacidade para obter competencias nesa carreira. 

O que é vital é que se faga un acompañamento curricular, para que cada un 
fagamos o que temos que facer segundo as nosas capacidades, e iso ten que 
vir da secundaria. O que non pode pasar, é como lles pasou a unha 
universidade na que unha rapaza xorda entrou a estudar enfermería, e a 
especialidade que quería facer era quirúrxica (xorda total con intérprete de 
lingua de signos). ¿Como pode unha persoa xorda con intérprete de lingua de 
signos pretender traballar dentro dun quirófano?  

Pero non o puido facer? 

Non sei se o resolveron.  

Iso sería inconstitucional. 

É unha cretinez pretender que iso funcione. Pretender que unha persoa se 
forme para algo no que non vai poder exercer é favorecer as frustracións das 
persoas, porque despóis de 4 anos, se eu non podo exercer como enfermeira 
porque non hai quen me contrate, o problema non é da sociedade nin dos 
quirófanos, é de quen che malacompañou para que ti te formaras no que ti non 
podes traballar. 

Non todos podemos facer de todo, iso é unha mentira. Non todos temos as 
mesmas capacidades. 

A que lle chamas mal acompañado? 

As persoas que che forman, teñen que facerche ver cales son as túas 
capacidades, que é o que che convén, estudar ou non. Outra cousa é que 
despois ti como persoa adulta optes por unha serie de retos, que é distinto. 
Non é unha cuestión de discapacidade senón de capacidades, o que pasa é 
que estamos a velo dende outra perspectiva, pensando que iso é 
discriminatorio. 

Non se lle pode impedir a unha persoa que estude o que quera estudar porque 
é decisión súa, pero hai que orientala cara o que sí pode facer dentro das 
posibles saídas deses estudos, cara outras especializacións. 

Unha estudante de Medicina cunha discapacidade visual moi alta, cando 
rematou os estudos obrigatorios, quitáronlle da cabeza que fixera medicina e lle 
recomendaron que fixera fisioterapia. Fixo fisioterapia, acabou fisioterapia e 
quixo facer medicina. Hoxe está facendo medicina, está en cuarto curso, 
sacando unhas notas excelentes, e é campeona mundial de viatlón para 
persoas con discapacidade. Ten tempo para todo. 



E con respecto ós profesores, ¿non pode darse a situación de que, 
porque esta persoa teña unha discapacidade, lle dean máis facilidades 
das necesarias? No caso desta rapaza queda claro que é moi intelixente, 
pero no caso dos Erasmus por exemplo, ou son listísimos ou se lles 
facilitan as cousas demasiado… 

Cando se actúa de maneira sobreprotectora, téndese a facer isto, polo menos 
no ensino secundario obrigatorio, sobre todo con discapacidades distintas a 
estas, como poden ser as discapacidades de tipo intelectual. Por exemplo 
Pablo Pineda, un chico con síndrome de Down que levou a Concha de Plata en 
San Sebastián por unha película que se chama “Yo también”. Foi o primeiro 
rapaz licenciado en España con síndrome de Down. Agora tódolos pais con 
fillos con este síndrome, queren que estes sexan como Pablo Pineda. Pablo 
Pineda probablemente fixo un bo papel en “Yo también”, pero ese ano había 
outros actores que fixeran mellores papeis ca él…Entón, ¿ata que punto é isto 
positivo? 

Un rapaz Down aquí en Santiago chegou á universidade sen ter aprobado o 
bacharelato (era imposible que tivera superado o bacharelato sen axudas de 
malentender e sobreprotexer á persoa), porque non tiña capacidade para 
chegar á universidade e non pasa nada, mais cando ía protestar por un exame 
tipo test de 25 preguntas, das cales acertara 4, e o aprobado do exame estaba 
en 4, e él dicía que tiña o 4…O seu nivel de comprensión non chega para uns 
mínimos, entón, ¿cómo pode estar na universidade? Porque houbo un 
acompañamento curricular… 

É un pouco antagónica a palabra igualdade… 

Ese é un fallo total do sistema, e dos apoios que esta persoa recibiu. Isto non 
debería ocorrer, é moi negativo. O esforzo que supón para esta persoa, para a 
institución (os profesores teñen que adaptar os contidos, etc…) As altas 
discapacidades na universidade supoñen uns gastos maiores que os dunha 
persoa sen discapacidade, porque os apoios puntuais que se lle fan a estes 
alumnos con discapacidade, contratando asistentes persoais para vestilos, 
almorzar, comer, asearse e deitarse…Isto sae de media de 1.000 euros 
mensuais por persoa.  

Polo tanto, se ti non lles esixes tamén…Eu creo que esto é cuestión de todos. 

Claro, se estamos a falar de igualdade… 

E os dereitos conlevan uns deberes e a responsabilidade do exercicio dos 
mesmos. 

 


