
4ª Convivencia formativa de irmáns e cuñados de persoas con discapacidade intelectual 

A Plena inclusión                                

que queremos 



 INFORMACIÓN                           

BÁSICA  

 
QUE IMOS FACER: Unha viaxe ao futuro a través dunha Convivencia Formativa dirixida a irmáns e  

cuñados de persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, durante unha fin                   

de semana.  

 

SOBRE QUE: repasaremos os logros acadados no movemento asociativo de Plena inclusión e                   

comprenderemos o seu funcionamento.  

Botaremos unha mirada creativa ao futuro para pensar que movemento asociativo queremos.  

 

OBXECTIVO DO FORO: Abordar cos participantes esta realidade dun xeito lúdico e participativo.  

 

Nº DE PRAZAS: 15 persoas como máximo. Teñen prioridade os irmáns e cuñados de persoas con             

discapacidade intelectual que participen en grupos de irmáns nas súas asociacións ou na Federa-

ción.  

 

COTA DE INSCRICIÓN. 25 € por persoa. Inclúe aloxamento (1 noite) en pensión completa.  

 

ONDE: A Casa Antiga do Monte (ubicación: https://g.page/casaantigadomonte?share).  

 

CANDO: Sábado 24 e domingo 25 de outubro de 2020.  

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN: Durante o desenvolvemento da Convivencia será obrigatorio o uso de 

máscara e manteremos as distancias de seguridade entre os asistentes.  

*Teremos a disposición dos asistentes xel hidro-alcohólico e  máscaras.  

https://acasaantigadomonte.com/C:/Users/iria.garcia/Documents/ARTE
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0xd2f1b279cc783af:0x47e6fec30ad64105?source=g.page.shareC:/Users/iria.garcia/Documents/ARTE


 
SE QUERO ASISTIR, QUE FAGO. Ir á miña asociación, cubrir a pre-inscrición e asinala. A asociación 

enviará a pre-inscrición asinada á Federación ao correo electrónico familias@fademga.org  

Unha vez confirmadas as prazas, a asociación enviará un xustificante de ingreso co importe total 

das mesmas. Só as persoas que non sexan socias dunha asociación, poderán facer estas xestións de 

forma particular.  

 

PRE-INSCRICIÓN. Cada persoa interesada en asistir terá que cubrir unha ficha de pre-inscrición e 

asinala. Non admitiremos pre-inscricións presentadas noutros formatos.  

 

COMIDAS. Os asistentes sinalarán na pre-inscrición se precisan dieta especial  

 

PRAZOS 

Envío da pre-inscrición. Ata o 14 de outubro.  

Confirmación das prazas. O 15 de outubro confirmaremos as prazas aos interesados.  

Baixas. So se poderán comunicar baixas ata o 16 de outubro.  

Pago da cota. Do 15 ao 20 de outubro. Unha vez confirmadas as prazas , a asociación fará un pago 

único polo importe total das prazas confirmadas (agás os que non pertenzan a ningunha entidade), 

no número de conta IBAN ES87 2080 0300 89 3040126857 (unha vez pagado non faremos                         

devolucións).  

A entidade deberá enviarnos o xustificante de pago ao correo electrónico familias@fademga.org  

A Federación emitirá a factura correspondentes a nome da Entidade.  

 PASOS PARA  

INSCRIBIRTE 




