
NON TE 
ESCONDAS. 
É O MOMENTO 
DE PARTICIPAR



Que podo facer eu 
para mellorar o futuro 
das persoas con 
discapacidade 
intelectual e as súas 
familias?



Podo PARTICIPAR ACTIVAMENTE 
nos CÍRCULOS DE CONVERSA que 
organiza FADEMGA Plena inclusión 
Galicia

Participando nas conversas 
influiremos nos obxectivos a acadar 
polo movemento asociativo nos 
vindeiros anos. Entre todos e todas 
idearemos accións para 
conseguilos.



QUEN PODE PARTICIPAR?

- Poden participar persoas que pertencen 
ao movemento asociativo Plena inclusión:
*Persoas con discapacidade intelectual
*Familias
*Xunta Directiva
*Profesionais
*Voluntariado

-Tamén poden participar persoas externas 
ao movemento asociativo que teñan 
algunha vinculación coa organización:
*Persoas colaboradoras
*Persoas empresarias
*...



DE QUE XEITO VAN TER LUGAR ESES 
CÍRCULOS DE CONVERSA?

- Os círculos de conversa terán lugar de 
xeito on line, durarán menos de 2 horas e 
contarán cunha persoa que dinamizará cada 
unha das conversas.

- As persoas participantes deberedes cubrir 
unha solicitude de participación onde 
elixiredes entre dous temas a tratar.
Seguidamente recibiredes un mail co enlace 
da reunión xunto cunhas indicacións a ter 
en conta na conversa co propósito de 
axilizar a reunión e obter unhas conclusións 
claras e consensuadas.



CANDO VAN TER LUGAR OS 
CIRCULOS DE CONVERSA?

-Martes, 24 de novembro de 2020 de 11.30h a 
13.30h. A elixir entre Bloque 1 “Identidade” 
ou Bloque 2 “Participación e decisión”

-Venres, 04 de Decembro de 2020 de 16.00h a 
18.00. A elixir entre Bloque 3 “Modelo social 
e sistema de apoios” ou Bloque 4 “O noso 
papel no mundo”

-Xoves, 10 de Decembro de 2020 de 11.30h a 
13.30h. A elixir entre Bloque 5 “Alcance e 
articulación” e Bloque 6 “Os nosos sesgos”

**Podedes atopar máis información sobre os bloques na solicitude de participación nos círculos de conversa que debedes 
cubrir ou no seguinte enlace    https://vivircon.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2020/10/3.-vivircon.-Temas-y-
preguntas-para-los-c%C3%ADrculos-de-conversaci%C3%B3n.pdf



QUE TEÑO QUE FACER PARA 
PARTICIPAR?
- Enviar a solicitude de participación nos 
círculos de conversa cuberta ao mail
administracion@fademga.org

- Seguir as indicacións que te faremos 
chegar por mail.

- Conectarte o día do círculo da conversa 
mediante o enlace zoom que te 
achegaremos nun mail.

- Participar na conversa libremente 
respectando os turnos de participación. 

mailto:administracion@fademga.org


En caso de dúbidas envía mail coas consultas a 
administracion@fademga.org ou calidade@fademga.org

Tamén podes chamar ao teléfono 981 51 96 50 
e preguntar por Bibi ou Sandra

mailto:administraci%C3%B3n@fademga.org
mailto:calidade@fademga.org
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