
LUGAR

Centro Empresarial. 

Vía Edison, 1. 

Polígono Industrial del Tambre

HORARIO

Mañá: 10:00-14:00

Tarde: 16:00-18:00

SUBVENCIONA

COLABORAN

VI SESIÓN CLÍNICA

A SAÚDE das persoas con              
discapacidade intelectual 

TAMÉN está nas túas mans

10 de outubro do 2017



As persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento presentan unha maior prevalencia de trastornos

psiquiátricos e condutuais coexistentes, pero moitas veces a detección dos mesmos resulta complexa ou o

tratamento non é eficaz; o que repercute na diminución da súa calidade de vida, ameaza a estabilidade da

situación familiar e/ou a súa permanencia nos centros de atención ós que acoden.

Para abordar estes casos ós que non somos capaces de ofrecer unha resposta efectiva, FADEMGA PLENA

INCLUSIÓN GALICIA, organiza unha nova edición da Sesión Clínica nas instalacións do CENTRO EMPRESARIAL

DO TAMBRE.

Os casos serán presentados polos membros do Grupo de traballo sobre

trastornos mentais e/ou alteracións de conduta da Federación.

Para o súa abordaxe e análise contaremos co apoio e asesoramento

do psiquiatra Luis Docasar Bertolo. Xefe de Servizo de Psiquiatría

da Estructura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) Ourense Verín

e o Barco de Valdeorras.



Crear un espazo de intercambio entre os 
diferentes profesionais 
no que  se sentan motivados a contribuír 
para atopar solucións consensuadas.

Compartir experiencia e coñecemento.

Consensuar procedementos, pautas de actuación,
métodos de traballo... 



CUSTE E DESTINATARIOS DA VI SESIÓN CLÍNICA

DESTINATARIOS

Profesionais de entidades pertencentes 

a FADEMGA Plena inclusión Galicia.

Terán prioridade as persoas do grupo 

de traballo sobre trastornos mentais 

e alteracións de conduta da Federación

e/ou profesionais das súas entidades.

AFORO LIMITADO 

A INSCRICIÓN 

TERÁ UN CUSTE 

DE 10 €



LUGAR DE CELEBRACIÓN DA VI SESIÓN CLÍNICA

Centro Empresarial. Vía Edison, 1. 

Polígono Industrial del Tambre 

Santiago de Compostela



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

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

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

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

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

Correo electrónico: 

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

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

Asociación a que pertence:

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

Posto/Cargo desempeñado:

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

SINATURA: 

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.

INSCRICIÓN VI SESIÓN CLÍNICA

QUERE QUE LLE FAGAMOS RESERVA PARA A COMIDA?

(a comida corre a cargo de cada asistente)

□ SI        □ NON



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

xunto co xustificante de pago por e-mail a areasocial@fademga,

antes do día 3 de outubro.

A entidade enviará todas as inscricións dos seus profesionais

e o xustificante de pago polo importe total (10€/persoa).

O nº de conta para facer o ingreso é:

ABANCA ES87 2080 0300 8930 4012 6857.

No concepto indicarase: “Sesión clínica + Nome da entidade”

Ó remate do prazo confirmaremos a praza dende FADEMGA Plena

inclusion Galicia vía e-mail.

Tras a confirmación da praza non se reembolsara o importe abonado,

no caso de producirse algunha baixa.

En caso de cubrirse o aforo notificaremos as persoas que non sexan

admitidas e reembolsaremos o importe inicialmente abonado.

Emitiremos obrigatoriamente unha factura a entidade polo importe

ingresado.

PRAZO DE INSCRICIÓN  E  LUGAR DE ENVÍO

Non te 

esquezas 

do prazo
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