
Transformándonos
Compartindo proxectos, xerando oportunidades

Sala Einsenman, Cidade da Cultura 

(Santiago de Compostela)

16 de xullo de 2019

de 10:00 a 18:00



Programa
09:30-09:45   Benvida
09:45-10:30 O proxecto de transformación de Plena Inclusión. Sofía Reyes (Plena 

Inclusión). 
10:30-12:00 Espazos intercambio (I). Pasado e presente dos proxectos
12:00- 12:30  Cafe
12:30 -14:00 Espazo intercambio (II). Pensando no futuro
14:00-15:30 Xantar catering
15:30- 17:00 Transformación dos apoios para a vida independente. David Villanueva 

(Dincat-Plena Inclusion Cataluña)
17:00- 17:30 Conclusións dos espazos de intercambio
17:30-17:45 Peche da xornada

Inscripcións:  areasocial@fademga.org
12 euros entidades federadas, 15 euros entidades non federadas (inclúe
documentación, café e xantar) 
Prazas limitadas

23 servizos de 10 entidades de Fademga-Plena inclusión Galicia, e en máis de 200 de toda España, están a desenvolver os seus proxectos de 
microtransformación dende 2012. Qué nos move a transformarnos? Cómo o estamos a facer? Cómo continuar avanzando? A xornada é unha
invitación a coñecer eses proxectos, a compartir retos, dificultades e plantearnos novos obxectivos.

mailto:areasocial@fademga.org


- Coñecer o proxecto e as ferramentas cos que contamos para a 
transformación dos nosos servizos.

- Compartir e coñecer os proxectos de transformación en marcha.

- Analizar xuntos os retos e dificultades dos proxectos de 
transformación.

- Coñecer a asistencia persoal e outros proxectos que están a dar 
respostas a vida independiente

Qué imos facer?

A quén vai dirixido? 

- Profesionais, familiares, pcdid e/ou voluntarios de entidades que 
participan nas pilotaxes, nos proxectos de transformación ou están 
promovendo a transformación de servizos.

- Persoas de outras entidades interesadas na transformación cara 
servizos centrada na persoa con discapacidade e a súa familia.



Para participar é necesario enviar a inscrición, cuberta e asinada, xunto co xustificante de pago
por e-mail a areasocial@fademga, ata o día 5 de xullo.

No caso dos participantes de entidades federadas, a entidade enviará todas as inscricións dos
seus profesionais e o xustificante de pago polo importe total (12 ou 15 euros/persoa)

O nº de conta para facer o ingreso é:
ABANCA ES87 2080 0300 8930 4012 6857.
Co concepto: “Transformándonos + Nome da entidade ou nome da persoa no caso de persoas
que non pertenzan a entidades federadas”

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 á entidade polo importe ingresado.
No caso de persoas que non pertenzan a entidades federadas deberán indicar se precisan
factura e nese caso facilitarnos os seus datos fiscais.



https://goo.gl/maps/WF9HT4x1MRuPmref8

Ónde?

Sala Einsenman, Centro de 
Emprendemento. Cidade da 

Cultura de Galicia

Prazo de inscripción:  Ata o 5 de xullo

https://goo.gl/maps/WF9HT4x1MRuPmref8

