
OBRADOIRO DE DUELO
• 6 de maio do 2018

DATA

• 11:00-14:00 h.

• 15:30-18:30 h.

HORARIO

• Hotel Congreso

• Rúa das Mámoas de Montouto, 4. 
Santiago de Compostela

LUGAR

• Familiares de persoas con 
discapacidade intelectual ou do 
desenvolvemento maiores de 45 anos 
e/ou en proceso de envellecemento.

DESTINATARIOS

SUBVENCIONA: 



Sssh .... ¡silencio¡

Murió de pronto, sin avisar.
Ella nunca le vió enfermo.
Su familia contenía el dolor cuando estaba presente.
No debía saber nada ....

Pero la tristeza no puede disfrazarse y, a pesar de su
dificultad para comprender las cosas, se dió cuenta de que él
ya no estaba.
Le llamó en el taller, en la residencia, en su casa pero no
contestaba.
No había rastro: sus fotos, su ropa, sus cosas .....
No quedaba nada.

Todos habían podido despedirse......, sólo faltaba ella

Texto extraído do manual Buenas prácticas en situaciones
de duelo en personas con retraso mental, editado por
FEAPS Madrid (actualmente Plena inclusión Madrid)

Vivimos nunha sociedade na que falar de enfermidade, sufrimento,
duelo, morte é aínda un tabú.
Neste contexto, as persoas non estamos preparados para elaborar e
aceptar os acontecementos negativos e dolorosos que nos ocorren
na vida.

No caso das persoas con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento o panorama e igual de desafortunado ou incluso
máis.
Implícitamente se lles nega a posibilidade de sufrir, a posibilidade
de duelo; pero a sufrimento existe, a percepción da perda existe.

Nalgún estudo valorase que o 50 % das persoas con discapacidade
intelectual que amosaban cambios repentinos emocionais ou
condutuais, experimentaran recentemente unha morte ou perda.

É importante integrar esta parte da nosa vida, aceptar que non
sempre “todo vai ben” e incluso que coa dor e co sufrimento
podemos medar.
As persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento
necesitarán, probablemente, máis apoio para conseguir esto, pero
necesitan que as súas familias amosen actitudes de valoración, en
lugar de actitudes de infravaloración, tales como “pobre, non se
entera...”, “mellor que non vaia ó hospital, asi non sofre...”, etc.

Todo esto é un proceso complexo no que as familias necesitan
apoio.

POR QUE?



PARA QUE?

Obxectivo Xeral:

Facilitar apoio ás familias de persoas con discapacidade intelectual ou
do desenvolvemento maiores e/ou en proceso de envellecemento para
entender os procesos de duelo.

Obxectivos Específicos:

• Coñecer os sentimentos, preocupacións e medos das familias en
relación as perdas as que se enfrontan as propias familias e as que
se enfrontan os seus familiares.

• Proporcionar orientacións sobre cales poderían ser as mellores
prácticas para actuar ante as perdas e en relación ó duelo que
provocan.

• Empoderar as familias para actuar ante as perdas e ante os procesos
de duelo que provocan.



QUE IMOS TRABALLAR?

Que é o duelo?

Cales son as súas diferentes etapas?

Como se xestiona a nivel emocional?

Como podemos transmitir ó noso 
familiar con discapacidade intelectual 
ou do desenvolvemento o falecemento 
dun ser querido?

DOCENTE: ANGELS PONCE

Terapeuta familiar. Coordinadora da 
Área de familias de Nexe Fundación
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Montouto, 4

• Santiago de 
Compostela                                                



Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD

¿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

¿Con que finalidade tratamos os teus datos? Para poder xestionar os datos recadados dos participantes en xornadas, eventos e outras actividades desenroladas
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? Durante o tempo que dure o proxecto, salvo que se solicite a súa supresión polo interesado.

¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos datos? O seu consentimento ou o do seu representante legal

¿A que destinatarios se comunicarán os datos? En determinados casos se comunicarán aos organismos ou entidades que así o requiran, para a xustificación dos
fondos cos que se financian as distintas actividades desenroladas pola Federación.

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//

mailto:calidade@fademga.org


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

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

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

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

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

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

Asociación a que pertence:
..........................................................................................................................

Relación coa persoa con discapacidade (marque a que corresponda):
 Pai/Nai
 Irma
 Cuñado/a
 Outros (especifique cal) ............................................................................

Necesidades especiais durante o obradoiro/actividade*:
 Alerxia alimentaria (especifique cal) .........................................................
 Cadeira de rodas
 Outras (especifique cal) ............................................................................
*Dou o meu consentimento para o tratamento deste dato de saúde

Durante a celebración do Obradoiro 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

SINATURA: 

INSCRICIÓN OBRADOIRO DE DUELO



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

ata o día 27 de abril do 2018

ao correo electrónico:

Finalizado o prazo de inscrición,
confirmarase as persoas admitidas
na actividade
mediante mail e/ou por teléfono.

Non te esquezas 
do prazo

Inscrición gratuíta ata completar aforo.
A inscrición inclúe material e comida. 
A comida será buffet na cafetería do hotel.
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