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ActívaT, un obradoiro de estimulación, dirixido a persoas con deterioro cognitivo leve ou afectadas 

pola enfermidade de Alzheimer nun estadío inicial. 

Dende Servizos Sociais, búscase con esta iniciativa, mellorar a calidade de vida e o nivel de 

satisfacción vital do enfermo de Alzheimer e a súa familia a través da promoción da autonomía do 

paciente, o mantemento das capacidades físico-cognitivas durante o maior tempo posible. A 

diferenza doutras iniciativas que se levaron a cabo neste ámbito ata o de agora, o que se pretende 

nesta ocasión é que a estimulación non se centre unicamente na parte cognitiva, senón que se 

abordarán outros factores como a afectividade, o ámbito social e familiar, o biolóxico; é dicir, 

preténdese unha intervención integral e personalizada.  

Máis información: Centro de Maiores “A Baiuca”  981 659 095. 

D./D.ª______________________________________________________ con DNI ___________    

e con domicilio en ______________________________________________________________  

CP______ Teléfono ___________________  Correo electrónico__________________________ 

Teño historia social   SÍ          NON    

Teño recoñecida dependecia e/ou discapacidade     SÍ          NON    

Chegoume a información a través de:  

Prensa Servizos Sociais Redes sociais Web 

Como persoa interesada en participar no proxecto Actíva T,   

SOLICITO: 

Unha cita para entrevista inicial coa Traballadora Social de AFACO no centro de Maiores “A 

Baiuca” 

INFORMACIÓN AVANZADA SOBRE O TRATAMENTO DOS SEUS DATOS  

O responsable de Tratamento dos datos persoais é o CONCELLO DE ARTEIXO, con dirección PRAZA ALCALDE RAMON 

DOPICO, Nº1 – 15142, ARTEIXO (A CORUÑA). 1.- FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán utilizados para 

prestarlle o servizo solicitado na presente instancia, así como a xestión administrativa derivada do mesmo. O feito de 

que non nos facilite parte da información solicitada, poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo ou 

prestación que quere contratar con CONCELLO DE ARTEIXO. PRAZO DE CONSERVACIÓN: os datos facilitados 

conservaranse mentres se manteña a nosa relación e mentres non se solicite a supresión dos mesmos. 2.- 

LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa firma da 

presente folla de inscrición. 3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS: Os seus datos persoais facilitaranse a todas as empresas 

contratadas polo concello para desenvolver as actividades nas que vostede se inscribe. 4.- DEREITOS: Ten vostede 

dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así 

como opoñerse ou retirar o consentimento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. CONCELLO 

DE ARTEIXO dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa 

propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa 

identidade. 

Asinado                                                                                                                  En Arteixo, a __ de agosto de 2022
    


