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HORARIO: 10:15-14:00
16:00-17:30 
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DESTINATARIOS:

Persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento
maiores de 45 anos, acompañados por algún profesional
das entidades e/ou familiares.

 AFORO 
LIMITADO

Plena Saúde

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

Subvenciona

Colaboran

Xornada

 LUGAR: Casa das Asociacións
(Edificio CABES) Santiago

      DATA: 07/04/2017 

 

 



As persoas con discapacidade intelectual ou do 
desenvolvemento teñen unha maior predisposición a 
presentar enfermidades, tanto de tipo físico como mental, 
porque teñen hábitos de vida pouco saudables (dietas pouco 
equilibradas, sedentarismo, etc.), padecen enfermidades 
asociadas a discapacidade (epilepsia, problemas de 
mobilidade, etc.) ou teñen predisposición a algunhas 
enfermidades  debido a alteracións xenéticas, no caso 
dalgúns síndromes. Esta predisposición incrementase cando 
se inicia o proceso de envellecemento, que en persoas con 
discapacidade intelectual tende a presentarse de forma máis 
prematura (entre os 45-50 anos) e con máis rapidez que na 
poboación xeral.

A posta en marcha de accións de promoción da saúde é un 
aspecto fundamental para lograr que as persoas con 
discapacidade intelectual ou do desenvolvemento adquiran 
e/ou aumenten as súas habilidades e capacidades para 
mellorar a súa saúde e exercer un maior control sobre a 
mesma.

En resposta a esta necesidade FADEMGA Plena inclusión 
Galicia, organiza unha nova xornada adicada a saúde, nesta 
ocasión baixo o título Plena Saúde. 

Volveremos a reflexionar e analizar coas propias persoas con 
discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, as súas 
familias e os seus profesionais de referencia, sobre diferentes 
aspectos de saúde.

GaliciaGalicia

PRESENTACIÓN



Estimular a adquisición de actitudes e hábitos de conducta 
saudables.

Promover a responsabilidade e autonomía das persoas con 
discapacidade intelectual ou do desenvolvemento no coidado da súa 
saúde.

Apoiar un envellecemento activo e saudable das persoas con 
discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

Ofrecer as familias e ós profesionais estratexias e recursos, para 
promover hábitos saudables nos entornos de referencia das persoas 
con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

Fomentar o intercambio de ideas e experiencias.

Sensibilizar sobre as necesidades específicas de saúde das 
persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

PROGRAMA

OBXECTIVOS

10:15-10:30 h. Recepción

10:30-12:00 h.

¡OLLO¡- Coidado da vista

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

12:30-14:00 h.

Paso a paso-Coidado dos pes

16:00-17:30 h.

Móvete en compañía. 
Actividades asistidas con cans 

Asociación So lles falta falar (Santiago)
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Coidado da vista

Dna. Carmen Piedra Urigüen 
Óptico-Optometrista e 

Dna. Marta Arribas Fernández. Óptico-Optometrista

Directora Clínica do Programa Opening Eyes 
para Special Olympics España e Asesora para Europa

D. Borja Pérez Serrano
Podólogo especialista en Cirurxía Podolóxica
Presidente do Colexio Oficial de Podólogos de Galicia



Persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento 
maiores de 45 anos, acompañados por algún profesional das entidades 
e/ou familiares.

DESTINATARIOS

Casa das Asociacións
Edificio CABES
Rúa Manuel María, 6 
15704 - Santiago de Compostela

LUGAR DE REALIZACIÓN
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Nome: ................................................. Apelidos:...................................................................

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

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

Marque a opción que corresponda

Persoa con discapacidade 

Familiar

Profesional

Asociación 
á que pertence:

INSCRICIÓN

da persoa e do representante legal: SINATURA 

.......................................................

En cumprimento da Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter persoal, informámolo/a de que os seus datos persoais 
pasarán a formar parte dun ficheiro, do que é responsable FADEMGA Plena inclusión Galicia (Federación galega en favor das 
persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento), con domicilio social en Polígono Tambre-Vía Pasteur 53 A, 
15890 Santiago de Compostela (A Coruña). 
A finalidade de este ficheiro é a xestión de esta xornada organizada pola Federación. Coa sinatura de este documento vostede 
autoriza o tratamento de datos especialmente protexidos, como poden ser datos relacionados coa súa saúde, coa finalidade 
mencionada anteriormente. Informámosllle de que, salvo que manifeste a súa oposición marcando a casiña habilitada a tal 
efecto, autoriza o envío de comunicacións sobre este e outros servizos  que presta a Federación, que estimamos poidan ser do 
seu interese.Se o desexa poderá revogar o seu consentimento e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou 
oposición, dirixindo a súa petición por escrito á dirección anteriormente  indicada, achegando fotocopia do seu DNI.

□ NON desexo recibir comunicacións sobre actividades e servizos que presta a 
Federación. 

Asimesmo FADEMGA Plena inclusión Galicia solicita a súa autorización e 
consentimento para a toma das súas  imaxes e a súa posterior difusión e publicación 
na páxina web, redes sociais, folletos, así como na 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 da mesma.

□ SI Autorizo a toma e publicación de calquera fotografía ou imaxe obtida durante a 
realización desta xornada, así como a súa utilización con fins  divulgativos por 
FADEMGA Plena inclusión Galicia.

□ NON autorizo a toma e a publicación da miña imaxe.



GaliciaGalicia

Nome: ................................................. Apelidos:...................................................................

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

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

Marque a opción que corresponda

Persoa con discapacidade 

Familiar

Profesional

Asociación 
á que pertence:

INSCRICIÓN (para persoas coa capacidade modificada xudicialmente)

da persoa e do representante legal: SINATURA 

.......................................................

En cumprimento da Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter persoal, informámolo/a de que os seus datos persoais 
pasarán a formar parte dun ficheiro, do que é responsable FADEMGA Plena inclusión Galicia (Federación galega en favor das 
persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento), con domicilio social en Polígono Tambre-Vía Pasteur 53 A, 
15890 Santiago de Compostela (A Coruña). 
A finalidade de este ficheiro é a xestión de esta xornada organizada pola Federación. Coa sinatura de este documento vostede 
autoriza o tratamento de datos especialmente protexidos, como poden ser datos relacionados coa súa saúde, coa finalidade 
mencionada anteriormente. Informámosllle de que, salvo que manifeste a súa oposición marcando a casiña habilitada a tal 
efecto, autoriza o envío de comunicacións sobre este e outros servizos  que presta a Federación, que estimamos poidan ser do 
seu interese.Se o desexa poderá revogar o seu consentimento e exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou 
oposición, dirixindo a súa petición por escrito á dirección anteriormente  indicada, achegando fotocopia do seu DNI.

□ NON desexo recibir comunicacións sobre actividades e servizos que presta a 
Federación. 

Asimesmo FADEMGA Plena inclusión Galicia solicita a súa autorización e 
consentimento para a toma das súas  imaxes e a súa posterior difusión e publicación 
na páxina web, redes sociais, folletos, así como na 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 da mesma.

□ SI Autorizo a toma e publicación de calquera fotografía ou imaxe obtida durante a 
realización desta xornada, así como a súa utilización con fins  divulgativos por 
FADEMGA Plena inclusión Galicia.

□ NON autorizo a toma e a publicación da miña imaxe.

D./Dona

DNI:

Como representante legal de D./Dona

.........................................................................

................................................................

.........................................



PRAZO DE INSCRICIÓN 

E LUGAR DE ENVÍO

areasocial@fademga.org

Para participar é necesario enviar a inscrición 
cuberta e asinada 

antes do  31 de marzo de 2017

ao correo electrónico: 
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IMPORTANTE

É necesario que os asistentes leven roupa e 
calzado cómodos para a actividade da tarde.

X

Non te esquezas
 do prazo
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