
Obradoiro “Eu tamén voto” 

para persoas con 

discapacidade intelectual ou 

do desenvolvemento



OBXECTIVOS

Contribuír a supresión de barreiras 

cognitivas no proceso electoral.

Proporcionar coñecementos que faciliten a 

participación política a través do voto.



OBRADOIRO  Eleccións 2019

TEMPORALIZACIÓN:

1 sesión.

Duración de 4 horas.

Un profesional da Federación 

desprázase á entidade para a 

realización desta sesión.

Descrición: Este Obradoiro é de carácter formativo sobre o

proceso electoral.

Explicaremos os diferentes tipos de eleccións, os tipos de

voto, as distintas maneiras de votar, os materiais necesarios

para votar e os pasos para poder exercer o seu dereito ao

voto.

Trataremos de que as persoas participantes se sintan máis

seguras exercendo o seu dereito.

Complementarase a formación coa practica a través de

dinámicas.

DESTINATARIOS: 

Persoas con discapacidade 

intelectual ou do 

desenvolvemento interesados 

en participar.

Grupo máximo de 15 persoas

COMPROMISOS:

 Dispor dun espazo para a realización do obradoiro.

 Unha vez confirmada a solicitude asumir o pago da cota.

 Coordinarse co profesional da Federación para a organización do

obradoiro.

 As datas de realización acordaranse entre a federación e a

entidade solicitante.

Prezo 25€



As entidades interesadas en solicitar o obradoiro deberán presentar,

debidamente cumprimentada a Ficha de Solicitude.

A xunta directiva de FADEMGA Plena inclusión Galicia, valorará as

solicitudes recibidas e resolverá a concesión do obradorio. Comunicaremos a

resolución ás entidades beneficiarias.

Tras a confirmación da solicitude, a entidade beneficiaria terá que presentar

unha Ficha de avaliación persoal das persoas que participarán no

Obradoiro.

No caso de que o perfil ou número de beneficiarios non se axuste ós

establecidos nesta convocatoria, ou non se cumprimente a documentación de

forma axeitada, a Federación poderá tomar a decisión de conceder o obradoiro

a outra das entidades solicitantes.

COMO SOLICITAR OS 

OBRADOIROS?



Correo postal: Vía Pasteur 53A, 

Polígono do Tambre. 

15890. Santiago de Compostela.

E-mail: areasocial@fademga.org

PRAZO

As solicitudes deberán estar na Federación

como moi tarde o 7 de marzo.

Podedes enviar as vosas solicitudes a:

mailto:areasocial@fademga.org

