
XORNADA ACTÍVATE

SUBVENCIONA

DATA

22 de  xuño  do  2018

HORARIO

10:15-14:00 h.  

16:00-17:30 h.

LUGAR

Casa das Asociacións (edificio CABES) Santiago

DESTINATARIOS: persoas con discapacidade intelectual 
ou do desenvolvemento maiores de 45 anos e/ou en
proceso de envellecemento, acompañados por algún
profesional das entidades e/ou familiares.

COLABORA



Introducción

O proceso de envellecemento das persoas con discapacidade intelectual da lugar a aparición
de novas necesidades, que abren a porta a novas prácticas, que promovan un envellecemento
activo e que permitan o desenvolvemento dunha vida plena e de calidade para as persoas e as
súas familias.

Debemos ser conscientes de que canto máis activos sexa ese proceso de envellecer da persoa,
menor será a súa dependencia e maior o seu aporte a sociedade.

Non se trata só de ter unha actividade na que ocupar o día, senon de plantexar desafíos que
lles permitan as persoas poñer en xogo as súas habilidades e ofrecerlles as actividades e
programas para facelo con éxito.

Froito destas inquietudes xorde esta xornada, na que levaremos a cabo novas prácticas, coas
que queremos xerar diferentes desafíos para que as persoas con discapacidade intelectual ou
do desenvolvemento, maiores e/ou en proceso de envellecemento, poñan en xogo as súas
habilidades; promovendo así un envellecemento activo.



Obxectivos

OBXECTIVOS XERAIS:

• Promover o envellecemento activo e saudable das persoas con discapacidade intelectual.

• Fomentar o intercambio de ideas e experiencias.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:

 Informar e sensibilizar as persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento
sobre diferentes produtos de apoio para manter a autonomia, ante a aparición de
diferentes aspectos asociados ó envellecemento, que poden limitar a realización das
actividades da vida diária.

 Fomentar a atividade física a través de xogos e dinámicas.

 Empoderar as persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento na
identificación e manexo das emocións.

 Promover a estimulación cognitiva a través da motricidade.

 Ofrecer as familias e ós profesionais de referencia novas prácticas, para promover un
envellecemento activo.



Programa

HORARIO ACTIVIDADE

10:15-10:30 h. Recepción

10:30-12:00 h. 
Produtos de apoio para mellorar a nosa vida.
Dna. Thais Pousada García. 
Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Galicia

12:00-12:30 h. Espazo de intercambio. Cofee break

12:30-14:00 h.
Memoria en movemento
Dna. Ana Rey Cao. 
Mestra titular da Universidade de Vigo

14:00-16:00 h. Pausa para a comida

16:00-17:30 h.

Teatro emocional
D. Iván Fernández
Terapeuta gestalt



LUGAR DE 
REALIZACIÓN:

Casa das asociacións. 
Edificio CABES. 

Rúa Manuel María 6, 
15704 Santiago de 
Compostela

DESTINATARIOS:

Persoas con 
discapacidade intelectual 
ou do desenvolvemento 
maiores de 45 anos e/ou 
en proceso de 
envellecemento, 
acompañados por algún 
profesional das 
entidades e /ou familiar.



¿Con que finalidade tratamos os teus datos? Para poder xestionar os datos recadados dos participantes en xornadas, eventos e outras actividades desenvolvidas
pola Federación. Cando se proporcionan datos de saúde no formulario, o participante da o seu consentimento expreso para o tratamento deses datos
especialmente protexidos e así prestarlle a asistencia solicitada.

¿Durante canto tempo conservaremos os datos? Os datos persoais proporcionados se conservarán durante o tempo que dure o programa, salvo que a actividade
fose financiada, xa que neste caso se conservarán durante o período esixido pola convocatoria.

¿Porqué está FADEMGA Plena inclusión lexitimada para o tratamento dos teus datos?: Porque asinando este documento, ti ou o teu representante legal, nos
consentes a tratalos teus datos. Poderás retiralo consentimento en calquera momento, dirixíndote a FADEMGA Plena Inclusión Galicia. Os tratamentos que se
realizasen anteriormente continuarán sendo válidos.

¿A que destinatarios se comunicarán os datos? Cando sexa imprescindible os teus datos serán comunicados a terceiras partes implicadas no desenvolvemento da
actividade, coa única finalidade de xestionar a mesma, como poden ser entidades e organismos financiadores , ou empresas que nos prestan, de ser o caso,
servicios de apoio á actividade (aloxamento, restauración, transporte, seguro). As imaxes que tomaremos poden ser publicadas en diferentes medios impresos e
dixitais de FADEMGA (Web, Redes Sociais, folletos, boletín Info XXI, memorias e informes), e medios de comunicación, coa finalidade de dar difusión ás nosas
actividades. Serán facilitadas ás entidades participantes que as soliciten, coa finalidade de dar difusión á actividade. Ademais, se o evento fose desenvolvido con
fondos procedentes de organismos ou entidades que financian actividades e programas con fins sociais, as imaxes da actividade incluiranse na memoria
xustificativa, coa finalidade de mostrar que a actividade foi realizada.
Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a producir transferencias internacionais de datos

¿Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os datos?
- Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar os seus datos persoais ou non, a saber, cales son, para que se empregan, canto tempo vanse a
gardar, a orixe dos mesmos e se se teñen comunicado ou se van comunicar a un terceiro.
- Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
- Cancelación: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan excesivos, non axeitados ou xa non sexan necesarios para os fins para os
que foron recollidos.
- Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
- Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos más aló da mera conservación dos
mesmos.
- Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitirllos a outro
responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: Se realizará por escrito achegando fotocopia do seu DNI á dirección anteriormente indicada. Poñemos á súa disposición modelos para o
seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións.
AGENCIA ESPAÑOLA PROTECCIÓN DE DATOS: no caso de que non se respectaran os teus dereitos podes presentar reclamación á
AEPD c/ Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou empregar a sede electrónica: https:////sedeagpd.gob.es//

¿Quen é o Responsable do tratamento dos teus datos persoais?: FADEMGA Plena inclusión Galicia.
CIF: G36620037 Polígono do Tambre Vía Pasteur 53A-15890 Santiago de Compostela (A Coruña). Teléfono:
981519650
Correo electrónico: calidade@fademga.org

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD

https://sedeagpd.gob.es/


INSCRICIÓN

Nome: ..........................................................................

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

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

Data de nacemento: .....................................................

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

Correo electrónico: ........................................................

Marque a opción que corresponda

Persoa con discapacidade *

Profesional

Familiar

Asociación a que pertence:

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

SINATURA: 

Durante a celebración da xornada FADEMGA Plena Inclusión

Galicia poderá realizar fotografías e vídeos, polo que solicita o

teu consentimento para a toma das túas imaxes e posterior

publicación na Web, Redes Sociais, folletos, 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.

□ SI Autorizo a toma e publicación de calquera imaxe obtida

durante a realización desta actividade, así como a súa

utilización con fins divulgativos por FADEMGA Plena inclusión

Galicia.

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

Recorde que antes de firmar a solicitude de inscrición, debe ler

a información sobre Protección de Datos que se presenta na

páxina anterior

Necesidades especiais durante a xornada/actividade*: 

Cadeira de rodas

Outras (especifique cal) 

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

*Dou o meu consentimento para o tratamento deste dato de saúde



INSCRICIÓN PARA PERSOAS COA CAPACIDADE 
MODIFICADA

I
N
S
C
R
I
C
I
Ó
N

SINATURA da persoa e do representante legal: D./Dna: ............................................................... Como representante legal 

de D./Dna.: .............................................................. DNI.: ..........................

Necesidades especiais durante a xornada/actividade*: 

Cadeira de rodas

Outras (especifique cal) 

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

*Dou o meu consentimento para o tratamento deste dato de saúde

Durante a celebración da xornada FADEMGA Plena Inclusión

Galicia poderá realizar fotografías e vídeos, polo que solicita o

teu consentimento para a toma das túas imaxes e posterior

publicación na Web, Redes Sociais, folletos, 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.

□ SI Autorizo a toma e publicación de calquera imaxe obtida

durante a realización desta actividade, así como a súa

utilización con fins divulgativos por FADEMGA Plena inclusión

Galicia.

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

Recorde que antes de firmar a solicitude de inscrición, debe ler

a información sobre Protección de Datos que se presenta na

páxina anterior

Nome: ..........................................................................

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

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

Data de nacemento: .....................................................

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

Correo electrónico: ........................................................

Marque a opción que corresponda

Persoa con discapacidade *

Profesional

Familiar

Asociación a que pertence:

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



É necesario que os asistentes 

leven roupa e calzado cómodo para a realización 

das actividades dos diferentes obradoiros



PRAZO DE INSCRICIÓN E LUGAR DE ENVIO

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

ata o día 15 de xuño.

ó correo electrónico: areasocial@fademga.org

Finalizado o prazo

de inscrición, 

confirmarase as 

persoas admitidas

na actividade

mediante mail. 
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