
XUNTOS MEDRAMOS 

NOS APOIOS QUE PRESTAMOS

Sesión de traballo sobre o proceso de
envellecemento en persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento

SUBVENCIONA: 

DATA:

10 de decembro 
do 2018

HORARIO:

10:15-14:00 h.

15:30-17:00 h.

LUGAR:

Hotel Castro 
(Santiago)

DESTINATARIOS:
Profesionais das entidades federadas 
acompañados por algunha persoa con 

discapacidade intelectual ou do 
desenvolvemento maiores de 45 anos 

e/ou algunha familia



P
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R
 Q

U
E?

A maioría das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento
envellecen antes e máis rápido que o resto da poboación; moitas persoas
con discapacidade a partir dos 45 anos presentan procesos de
envellecemento que a poboación xeral soe ter cara ós 65 ou 70 anos; e no
caso persoas con máis necesidades de apoio este proceso tende a darse
máis pronto.
A pesar disto o envellecemento das persoas con discapacidade intelectual ou
do desenvolvemento é similar o resto de persoas e presenta síntomas
parecidos.
Dende o movemento Plena inclusion, cada vez somos máis conscientes
deste envellecemento; unha realidade máis evidente nunha sociedade tan
envellecida como a da nosa comunidade, que se sitúa entre as máis
envellecidas. A pesar disto nos diferentes recursos de atención a personas
con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, atopámonos con
dificultades para dar resposta as demandas e características desta nova
etapa.
Unha das necesidades detectadas é a falta de recursos y material específico
para traballar con este colectivo, fronte a unha gran variedade de materiais
e recursos de estimulación cognitiva, motricidade, etc., dirixida a persoas
maiores, o que nos leva a facer uso e adaptar este material para o traballo
con persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento en
proceso de envellecemento.

Unha sesión de traballo conxunta entre profesionais de diferentes recursos,
permitiranos ver necesidades comúns e valorar posibles actuacións, tendo
en conta as diferentes experiencias.
Pero neste foro non podemos esquecernos dos verdadeiros protagonistas,
persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento en proceso de
envellecemento e as súas famílias, porque ninguén mellor que eles saben os
aspectos nos que necesitan apoios e as estratexias que poden ser útiles para
dar resposta ós mesmos.
Ter un espazo de encontro e ver máis alá da nosa realidade, aportaramos
novos puntos de vista, permitiranos cuestionar determinadas accións e/ou
actuacións, ofreceranos oportunidades de conexión e alianzas, etc., o que
nos permitira avanzar e mellorar nos apoios que prestamos as persoas.



 Detectar as necesidades que xera o proceso 
de envellecemento en persoas con 
discapacidade intelectual ou do 
desenvolvemento.

 Coñecer as accións e /ou actuacións que se 
están levando a cabo para promover un 
envellecemento activo e mellorar a calidade
de vida das persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento.

 Promover a coordinación entre diferentes 
recursos.

 Xerar un espazo de interacción.

 Coñecer as novas metodoloxías e estratexias
de traballo que se están levando a cabo en 
recursos de maiores na nosa comunidade.

PARA QUE?



HORARIO ACTIVIDADE

10:15-10:30 h. Recepción

10:30-12:00 h. 
Sesión de traballo
Breve presentación dos participantes
Que necesitan as PCDID cando se fan maiores?

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

12:30-14:00 h.
Sesión de traballo
Que estamos facendo ante o envellecemento das PCDID?

14:00-15:30 h. Espazo de intercambio. Comida

15:30-17:00 h.

Sesión de traballo
Que están facendo noutros recursos  da nosa
comunidade que atenden a persoas en proceso de 
envellecemento?

Plan de traballo da sesión



Dr. D. Miguel Ángel Vázquez Vázquez
Presidente da Sociedade Galega
de Xerontoloxía e Xeríatría.
Médico especialista en Xeriatría,
con experiencia en atención primaria,
na Inspección de servicios de saúde,
na atención Hospitalaria e na Dirección,
Xestión e Planificación de Programas
e Centros Sociosanitarios públicos e privados.

Que necesitan as PCDID 
cando se fan maiores?

Detección de necesidades

Que estamos facendo ante o 
envellecemento das PCDID?

Boas prácticas

Que están facendo noutros
recursos  da nosa

comunidade que atenden a 
persoas en proceso de 

envellecemento?

Outras realidades

Dinámica da sesión de traballo

Breve presentación dos participantes

Contaremos coa presencia de
Miguel Ángel Vázquez Vázquez
para explicarnos en que consiste o modelo
Atención Centrada na Persoa (ACP),
un novo modelo asistencial para maiores.



Profesionais das entidades federadas a FADEMGA
Plena inclusion Galicia acompañados por algunha
persoa con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento maiores de 45 anos e/ou em
processo de envellecemento e/ou algunha familia.

E de especial interese a participación de persoas
daquelas entidades nas que se levou a cabo o
programa de Envellecemento activo: ASPAS, ACEESCA,
ASPRONAGA, AMICOS, JUAN MARÍA, ASPNAIS,
ASDEME, ASPANANE, JUAN XXIII e ASPADEZA.

Máximo grupo de 25 persoas.

DESTINATARIOS



DATA: 

10 de decembro do 2018

HORARIO:

10:15-14:00 h. 

15:30-17:00 h.

LUGAR: 

Hotel Castro

Formarís, 22-23

15884 Santiago de Compostela

CANDO E ONDE?



Localización do HOTEL CASTRO



INSCRICIÓN

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

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

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

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

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

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

Marque a opción que corresponda

Persoa con discapacidade *

Profesional

Familiar

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

Necesidades especiais durante a sesión de traballo*: 

Cadeira de rodas              SI              NON

Alerxia a algún alimento            SI              NON

Especifique cal: ........................................................

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

SINATURA: 



INSCRICIÓN PARA PERSOAS COA CAPACIDADE MODIFICADA XUDICIALMENTE

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

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

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

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

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

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

Marque a opción que corresponda

Persoa con discapacidade *

Profesional

Familiar

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

Necesidades especiais durante a sesión de traballo*: 

Cadeira de rodas              SI              NON

Alerxia a algún alimento            SI              NON

Especifique cal: ........................................................

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

SINATURA da persoa e do representante legal: 

DATOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome e Apelidos:

DNI:



PROTECCIÓN DE DATOS



Inscrición gratuíta ata completar aforo. A inscrición inclúe material, cofee break e comida. 

Non te 
esquezas do 
prazo



RESULTADOS DA SESIÓN

Como resultado da sesión trataremos
de elaborar un caderno que recolla as 
boas prácticas que se están levando a cabo, 
de maneira que poidan ser difundidas e 
aplicadas por profesionais que traballan 
con persoas con discapacidade intelectual ou 
do desenvolvemento en proceso de 
envellecemento.
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