
2 de outubro do 2017

Casa das asociacións, 
edificio CABES

Santiago de Compostela

Horario de 10:15-14:00 h.

SUBVENCIONA

COLABORAN
Que é o DUELO?



O DUELO é a reacción normal ante unha perda.

O falecemento dun ser querido é unha das perdas máis amargas que pode experimentarse, pero non é a única, hai outras perdas que

tamén pode dar lugar o duelo, por exemplo o cambio forzoso de domicilio, perdas de saúde, cambio de persoas de referencia

(coidadores, monitores), cambios de rutinas, etc.

Na nosa sociedade falar da morte está considerado un tabú, é unha desas cousas sobre as que non se fala o igual que do sufrimento

e do fracaso.

O abordaxe do duelo coas persoas com discapacidade intelectual e do

desenvolvemento constitue un reto para todos (entidades, profesionais e

familias), sobre ó que FADEMGA Plena inclusión Galicia tratara de orientar

e promover a súa abordaxe coa realización dun novo obradoiro de duelo.

Consideramos necesario continuar reflexionando e analizando coas

propias persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, as

súas familias e os seus profesionais de referencia, sobre diferentes

aspectos de duelo.



Implicar os profesionais que traballan con persoas con discapacidade

intelectual ou do desenvolvemento e as familias no coñecemento de

aspectos fundamentais sobre como abordar os procesos de duelo.

Axudar as persoas con discapacidade 

intelectual ou do desenvolvemento 

a entender, expresar e sobrelevar 

as perdas.



PROGRAMA

10:15-10:30 h. Recepción

10:30-12:30 h.

O duelo referido a 

perda de capacidades

12:30-13:00 h. Espazo de intercambio

(coffee break)

13:00-14:00 h. O duelo referido a 

perda de seres 

queridos e pertenzas 

afectivas.



DESTINATARIOS

Persoas con discapacidade intelectual

ou do desenvolvemento maiores de 45 anos,

acompañados por algún profesional das entidades

e/ou familiares.

DESTINATARIOS



Casa das Asociacións

Edificio CABES

Rúa Manuel María, 6 

15704 - Santiago de 

Compostela

LUGAR DE 

REALIZACIÓN

LUGAR DE CELEBRACIÓN



INSCRICIÓNNome: ......................................................................................

Apelidos:...................................................................................

..................................................................................................

DNI:...........................................................................................

Data de nacemento: 

..................................................................................................

Teléfono:...................................................................................

Correo electrónico: 

..................................................................................................

..................................................................................................

Marque a opción que corresponda

Persoa con discapacidade 

Profesional

Familiar

Asociación a que pertence:

............................................................................................

En cumprimento da Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter persoal,

informámolo/a de que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun ficheiro,

do que é responsable FADEMGA Plena inclusión Galicia (Federación galega en

favor das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento), con

domicilio social en Polígono Tambre-Vía Pasteur 53 A, 15890 Santiago de

Compostela (A Coruña).

A finalidade de este ficheiro é a xestión de esta xornada organizada pola

Federación. Informámosllle de que, salvo que manifeste a súa oposición

marcando a casiña habilitada a tal efecto, autoriza o envío de comunicacións sobre

este e outros servizos que presta a Federación, que estimamos poidan ser do seu

interese.Se o desexa poderá revogar o seu consentimento e exercitar os dereitos

de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, dirixindo a súa petición por

escrito á dirección anteriormente indicada, achegando fotocopia do seu DNI.

□ NON desexo recibir comunicacións sobre actividades e servizos que presta a

Federación.

Asimesmo FADEMGA Plena inclusión Galicia solicita a súa autorización e

consentimento para a toma das súas imaxes e a súa posterior difusión e

publicación na páxina web, redes sociais, folletos, así como na memoria de

actividades da federación, plan de acción, boletín Info XXI, prensa e outros medios

de comunicación, coa finalidade de promocionar e divulgar as actividades da

mesma.

□ SI Autorizo a toma e publicación de calquera fotografía ou imaxe obtida durante

a realización desta xornada, así como a súa utilización con fins divulgativos por

FADEMGA Plena inclusión Galicia.

□ NON autorizo a toma e a publicación da miña imaxe.

SINATURA: 

INSCRICIÓN



INSCRICIÓNNome: ......................................................................................

Apelidos:...................................................................................

..................................................................................................

DNI:...........................................................................................

Data de nacemento: 

..................................................................................................

Teléfono:...................................................................................

Correo electrónico: 

..................................................................................................

..................................................................................................

Marque a opción que corresponda

Persoa con discapacidade 

Profesional

Familiar

Asociación a que pertence:

............................................................................................

En cumprimento da Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter persoal,

informámolo/a de que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun ficheiro,

do que é responsable FADEMGA Plena inclusión Galicia (Federación galega en

favor das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento), con

domicilio social en Polígono Tambre-Vía Pasteur 53 A, 15890 Santiago de

Compostela (A Coruña).

A finalidade de este ficheiro é a xestión de esta xornada organizada pola

Federación. Informámosllle de que, salvo que manifeste a súa oposición

marcando a casiña habilitada a tal efecto, autoriza o envío de comunicacións sobre

este e outros servizos que presta a Federación, que estimamos poidan ser do seu

interese.Se o desexa poderá revogar o seu consentimento e exercitar os dereitos

de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, dirixindo a súa petición por

escrito á dirección anteriormente indicada, achegando fotocopia do seu DNI.

□ NON desexo recibir comunicacións sobre actividades e servizos que presta a

Federación.

Asimesmo FADEMGA Plena inclusión Galicia solicita a súa autorización e

consentimento para a toma das súas imaxes e a súa posterior difusión e

publicación na páxina web, redes sociais, folletos, así como na memoria de

actividades da federación, plan de acción, boletín Info XXI, prensa e outros medios

de comunicación, coa finalidade de promocionar e divulgar as actividades da

mesma.

□ SI Autorizo a toma e publicación de calquera fotografía ou imaxe obtida durante

a realización desta xornada, así como a súa utilización con fins divulgativos por

FADEMGA Plena inclusión Galicia.

□ NON autorizo a toma e a publicación da miña imaxe.

D./Dna:…………………………………………………………………………………........

Como representante legal de D./Dna.:

…………………………….............................................................................................

DNI:……………………………………………………………………………....................

SINATURA  da persoa e do representante legal: 

INSCRICIÓN PARA PERSOAS COA CAPACIDADE MODIFICADA



Para participar é necesario enviar a inscrición, cuberta e asinada,

antes do día 26 de setembro

ao correo electrónico:

areasocial@fademga.org

Finalizado o prazo de inscrición, confirmarase as persoas

admitidas na actividade mediante mail.

PRAZO DE INSCRICIÓN  E  LUGAR DE ENVÍO

Non te 

esquezas 

do prazo
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