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SINOPSE DO TRABALLO:
O Proxecto “Saúde LAREDO. 5 condutas saudables o día”, xorde da necesidade da
comunidade educativa de traballar a prol da saúde, concretando actividades operativas que
enfaticen na importancia no traballo de condutas saudables como medida preventiva de
futuros problemas tendo como finalidade o fomento da calidade de vida.
DELIMITACIÓN DO CAMPO DE TRABALLO:
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ao longo do curso 06/07 e tendo como área de referencia a Educación Física.
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1. XUSTIFICACIÓN
1.1 A conduta saudable
Nos últimas anos, os extraordinarios avances tecnolóxicos na agricultura, gandería e
pesca; os cambios sociais en canto as estruturas familiares, numero de fillos, incorporación da
muller ao traballo, menor supervisión alimenticia familiar; cambios educativos en cuanto a
incorporación mas temperá dos nenos a escola, uso de comedores escolares, produtos
manufacturados; influencia dos mass-media, mensaxes televisivos, publicidade, internet,
sedentarismo no seu tempo libre. Son moitas das variables que provocan un profundo cambio
nos hábitos dietéticos, do lecer e das actitudes. En definitiva das condutas saudables.
Estas condutas perfílanse xa nas primeiras etapas da vida, forman parte da educación familiar e
están influenciadas polo contorno social e cultural. Ademais, estas quedan arraigadas e van
repercutir, positiva ou negativamente, sobre a saúde do individuo durante toda a súa vida.
A alimentación e a actividade física son un dos principais compoñentes dun estilo de
vida saudable capaz de asegurarlle ao individuo o óptimo nivel de saúde física e mental.
O equilibrio da dieta e do consumo enerxético son a clave para protexer e mellorar a saúde, previr
as deficiencias nutricionais e contribuír á prevención dalgunhas enfermidades crónicas.
Mantendo afastada a obesidade 1 que está potenciada polo consumo dunha dieta hipercalórica e
unha vida sedentaria. O problema da obesidade e sobrepeso agrávase en nenos de idade escolar
xa que se non se adoptan medidas temperás para modificar as súas condutas, aumentará a
probabilidade de que o neno obeso se converta nun adulto obeso.
Parece claro que é máis doado promover a adquisición de hábitos alimentarios e estilos de
vida máis saudables (condutas saudables) durante a etapa infantil que modificar hábitos
establecidos durante a vida adulta. Xa que logo, a alimentación durante o primeiro ano da vida e
ao longo de toda a infancia, idade escolar e adolescencia, desempeña un papel moi importante na
prevención e promoción da saúde. A actividade física debe formar parte do modo de vida da
poboación dende a infancia, axudando a mellorar a relación co contorno, a coñecer o propio
corpo, a coordinar movementos e a promocionar un bo balance enerxético. Esta iniciativa debería
ir dirixida á promoción da saúde e en menor medida ao rendemento deportivo (Decreto
130/2007 2 ).

1.2 O valor da saúde
A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación fai referencia á concepción da educación
como instrumento de mellora da condición humana e da vida colectiva é á necesidade de
ofertarlle ao alumnado unha formación que permita dar resposta ás cambiantes necesidades e ás
demandas que presentan as persoas e os grupos sociais. Unha das novidades desta lei consiste en
situar a preocupación pola educación nos valores nun lugar moi destacado do conxunto das
actividades educativas, coa finalidade de promover a reflexión, a análise e o estudo das
características principais do funcionamento dun réxime democrático. Así pois, con relación ao
tema, temos que un dos fins de dita Lei é:

A obesidade non é só un problema de saúde por si mesmo, senón por ser factor de risco para outras enfermidades como a diabetes, hipertensión
arterial, enfermidade coronaria, enfermidade cerebrovascular, enfermidades da vesícula biliar, gota, artrose e algúns tipos de cancro.
2 Decreto 130/2007, de 28 de junio, no que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.
1
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“A Adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, de coñecementos científicos,
técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desenvolvemento de hábitos saudables,
no exercicio físico e no deporte.” (Art. 2. Fines)
Este mesmo fin esta implícito no Currículo de Primaria da nosa Comunidade
Autónoma (Decreto 130/2007), aínda que se perfila de maneira transversal as diferentes
disciplinas, é necesario que o xermolo destas condutas estea na asignatura da Educación Física
fundamentada especialmente na adquisición das capacidades que contribúan ao desenvolvemento
persoal e a unha mellor calidade de vida. Dirixíndose cara o coñecemento progresivo da conduta
motriz e cara a asunción de actitudes, de valores e de normas referentes ao corpo e ao
movemento.
É especialmente importante a relación que a educación física teña coa saúde. A
actividade física ben practicada mellora o benestar e a calidade de vida. Pretendese que o
alumnado adopte medidas de hixiene corporal na actividade física e na vida cotiá, que adquira
pautas de alimentación correctas, que rexeite as sustancias nocivas, que emplee as posturas
corporais precisas nas súas accións, que mellore o coñecemento do seu corpo e do entorno que o
arrodea e que incremente o nivel de condición física e, por conseguinte, a súa saúde. (Decreto
130/2007. Área Educación Física)

1.3 O Plan Saúde
Tendo mencionadas bases, o traballo a prol das condutas saudables perfílase ineludible
nos centros, así como a sistematización dun “Plan Saúde” 3 que organice as actuacións da
comunidade educativa e lle dote de significado tendo como referente a lóxica interna da disciplina
da Educación Física como coordinadora e ponte aos obxectivos dos Proxectos Educativos (PEC)
e Proxectos Curriculares de Centro (PCC).
Con todo, como finalidade do Proxecto “Saúde LAREDO. 5 condutas saudables o
día”, preténdese a promoción de condutas saudables promovendo a sensibilización, a implicación
e o compromiso do profesorado, do alumnado e de toda a comunidade educativa nos valores
educativos, sociais e culturais que determinen un profundo interese pola promoción da saúde,
pola posta en marcha de políticas saudables para todo o centro, por crear ambientes que
favorezan os comportamentos orientados á saúde, así como por reforzar a acción comunitaria e
reorientar os servizos sanitarios, xunto coa mellora das habilidades persoais.
Mencionada finalidade argumentase no desenvolvemento de 5 unidades didácticas, traballadas ao
longo do curso 06/07.
-

Saúde TIC.
Saúde Recreos .
Saúde Condutas
Saúde Comedor
Saúde Medio Ambiente

3 É interesante destacar a existencia de diferentes proxectos/plans inherentes a Programación anual e os PEC, como son: Observatorio de
Convivencia (Decreto 85/2007), Proxecto Lector e Plan TIC (Decreto 130/2007). Sería desexable tamén lexislar e regularizar un Plan Saúde.
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2. ESTUDIO PREVIO AO PROXECTO. DETECCION
DE NECESIDADES.
2.1

METODOLOXÍA DO DESEÑO DA INVESTIGACIÓN

A metodoloxía utilizada basease nun deseño pretest-postest, adecuado para poder apreciar
os efectos conductuais dun programa de intervención. A mostra esta dividida en 9 subgrupos
pertencentes a Educación Infantil - Primaria (3-12 anos).
A estrutura do deseño e a seguinte:
- Elaboración Programa intervención Saúde (Marco)
Xustificase a prioridade do centro para a realización dun Plan Saúde (ver pto. 1) e
concrétanse liñas xerais para levalo acabo durante o curso 06/07 (ver pto. 2.2).
Elabóranse instrumentos (ver pto. 2.3) para poder valorar e baremar as condutas
do alumnado cara a saúde.
- Análise da poboación PRETEST (diagnose)
Posta en práctica dos instrumentos co fin de determinar os perfiles,
coñecementos, actitudes e hábitos da poboación escolar; análise descritiva dos
resultados.
- Concreción do programa de intervención e posta en práctica
Vistos os resultados, concreción das actividades e priorización das liñas a seguir.
Posta en práctica do programa de intervención. “Saúde LAREDO. 5 condutas
saudables o día”
- Análise dos resultados do programa. POSTEST (postintervención)
Concluído o programa, 2º pase dos instrumentos elaborados para poder contrastar
e xustificar posibles modificacións tanto dos valores antropomórficos como
condutuais.
- Avaliación do Programa de Intervención
Comparación e contraste dos resultados Pretest e os resultados Postest, avaliación
do Programa de intervención. Puntos fortes, débiles e propostas de mellora así
como de continuidade do Plan para o vindeiros cursos en base a realización de
estudos lonxitudinais 4 .

2.2

ANALISE DO CENTRO
DATOS
R/ Suso Vaamonde nº3
Chapela / Redondela
C.P.36320
Telf/Fax: 986451049
email
[ceip.laredo@edu.xunta.es]

4

Elaboración de estudos a mesma poboación estudantil ao longo da súa vida escolar en primaria.
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O CEIP de Laredo está situado fronte a Ría de Vigo, preto da Ponte de Rande, a poucos
metros do peirao de Chapela (concello de Redondela) e da praia de Arealonga, unido a ela por un
paseo axardinado a beira do mar.

Localización
Latitude 42º 16’ 3.9’’ N
Lonxitude 8º 40’ 28.8’’ W

O CEIP de Laredo é un colexio de nove unidades (seis de E. Primaria e tres de
E.Infantil), consta, tamén , dunha aula de Música compartida con Informática, unha biblioteca,
aula de Pedagoxía terapéutica, aula de Usos Múltiples e un pequeno comedor servido por catering
do cal a súa xestión, mantemento e dinamización corre a cargo dunha persoa (encargada)
imprescindible para o desenvolvemento e continuidade do programa. (ver 3.1.2).
Dentro dos obxectivos considerados esenciais no PEC para a practica educativa do
profesorado do CEIP de Laredo temos:
•
•
•
•
•
•

Favorecer un desenvolvemento equilibrado do individuo, impulsando estilos de vida
saudables así como ofrecerlles ao alumnado opcións realistas e atractivas en materia de
saúde.
Impulsar o uso das TIC como novo fenómeno alfabetizador
Potenciar a participación da Comunidade Educativa na xestión democrática do
Centro.
Integrar e regular as actividades dos distintos sectores da C. E.
Estimular os proxectos pedagóxicos e iniciativas na Educación a prol da saúde.
Fomentar a normalización da Lingua Galega.

Como se pode comprobar, os alicerces curriculares do centro contemplan uns principios
e valores que ata o momento (Curso 06/07), non tiñan unha resposta na realidade da aula, do dia
a dia, só eran principios teóricos que de maneira puntual se materializaban na práctica escolar.
Así pois, e coñecendo a necesidade de darlle un sentido aos mesmos decidiuse dende o
Departamento de Educación Física do centro, coordinado co Departamento de Actividades
Extraescolares e Complementarias 5 sistematizar aqueles contidos que tiveran sentido na lóxica
interna de mencionados departamentos e da competencia do seu coordinador. (Claustros
Setembro 2006).
Así pois perfilouse ao comezo de curso, dende mencionados departamentos, a estrutura dun
plan de intervención (Plan Saúde) que aunara o fomento de condutas saudables e o uso das novas
tecnoloxías e tendo como finalidade converterse nunha “escola saudable”. Tendo coherencia co
5

Os cales redundan nunha única persoa.
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expresado no mencionado currículo de Primaria : “. Os centros docentes desenvolverán e
concretarán o currículo establecido no presente decreto. Estas concrecións formarán parte do
proxecto educativo, así como o tratamento nas distintas áreas de educación en valores, a
educación moral y cívica, a educación para a paz, a igualdade de oportunidades entre os sexos, a
educación ambiental, a educación sexual, para a saúde e calidade de vida, a educación para o ocio
e a educación do consumidor.” (art 4.4. Decreto 130/2007, de 28 de junio)

2.3

ANALISE DO ALUMNADO CURSO 06/07. PRETEST

A distribución do alumnado por niveis foi a que segue:
EDUC. INFANTIL
EDUC. PRIMARIA
CICLO 6 I
EDUC. PRIMARIA
CICLO II
EDUC. PRIMARIA
CICLO III
TOTAL

1º curso do 2º ciclo de E. Infantil
2º curso do 2º ciclo de E. Infantil
3º curso do 2º ciclo de E. Infantil
1º curso do 1º ciclo de E. Primaria
2º curso do 1º ciclo de E. Primaria
1º curso do 2º ciclo de E. Primaria
2º curso do 2º ciclo de E. Primaria
1º curso do 3º ciclo de E. Primaria
2º curso de 3º ciclo de E. Primaria
ALUMNOS/AS

15
20
16
12
16
9
10
14
10
122

Sentadas unhas bases de actuación (ver anterior epígrafe) estableceuse un protocolo para a
detección de necesidades do alumnado, as cales concretarían as actuacións posteriores.
Mencionado Protocolo constou de dous instrumentos.
- Instrumento de Análise do Índice Masa Corporal (Anexo 1: IMC centro )
- Intrumento de Análise de Condutas Saudables (Anexo 2: Batería Salugal 7 )
Estes, están sustentados por unas bases terminolóxicas necesarias (bases conceptuais) que pola
súa extensión aparecen nun apartado diferente(Anexo 4: Glosario Termos)
Despois do exposto, o longo da 2ª quincena de Setembro de 2006, pasáronse os seguintes
instrumentos (pretest) ao alumnado co fin de establecer un punto de partida coherente ao
programa de intervención a prol da saúde así como unha viabilidade do mesmo.
a) OBXECTIVOS DOS PRETEST
i. Obxectivo Xeral
1. Coñecer o perfil de saúde (IMC-Condutas) da poboación estudantil
do CEIP de LAREDO
ii. Obxectivos Específicos Pretest
1. Establecer parámetros de prevalencia de sobrepeso e
obesidade nos alumnos/as.
2. Analizar os alimentos mais e menos consumidos discriminados
por idade/sexo/.
3. Analizar o uso que se fai do tempo libre según diferentes
variables, así como os seus hábitos de lecer.
4. Establecer un protocolo para a avaliación do Proxecto.
6
7

1 ciclo (6-8 años); 2 ciclo (8-10 años); 3 ciclo (10-12 años).
Domínguez Cuña, Abraham (2006); baseada en los estudios Galinut 2001 y enKID 2002, así como en la Batería de Socialización BAS-3.
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5. Analiza a percepción que teñen da súa propia alimentación e
imaxen.
6. Establecer correlacións das diferentes variables analizadas e
concretar propostas de actuación.
b) PRETEST 1: REXISTRO INDICE MASA CORPORAL.
- Mostra: Índice medido á totalidade do alumnado do centro (N=122 alumnos/as)
- Instrumento: co fin de establecer o parámetro de “normalidade” utilizando datos
antropométricos (talla/peso) en base a escalas pediátricas normativizadas 8 .
- Resultados Pretest1: son os seguintes 9 :
- Educ Infantil: N 10 = 49; 8% baixo peso, 90% normopeso; 2% sobrepeso.
- 1º Ciclo Primaria: N=29; 21% baixo peso; 62% normopeso; 14%sobrepeso , 3%
preobeso.
- 2º Ciclo Primaria: N=20; 15% baixo peso; 50% normopeso; 20%sobrepeso,10%
preobeso ,5% obeso
- 3º Ciclo Primaria: N=23; 22% baixo peso; 66% normopeso; 4%sobrepeso, 4%
preobeso ,4% obeso
A nivel centro temos:
PRETEST: TOTAL MASCULINO
2%

PRETEST: TOTAL FEMENINO
1%

0%
7%

7%

5%

baixo peso

20%

9%

normopeso

normopeso
sobrepeso

sobrepeso

preobeso

preobeso
N=45

84%

obeso

baixo peso

N=76

65%

obeso

- Discusión: Un 72% do total podemos consideralos dentro do IMC normalizado para o
seu sexo/idade, pero haberá que considerar para o elaboración das actividades que, un
15% están baixo peso e un 13% por encima (8%, 3% e 2% sobrepeso, preobeso e obeso
respectivamente). A poboación “diana” (target) son 34 alumnos/as dos que as actividades
terán unha marcada prevención secundaria e terciaria e 87 alumnos/as obxecto de
prevencións primarias.
c) PRETEST 2: BATERÍA DE CONDUTAS SAUDABLES (SALUGAL)

- Mostra: Probas só realizadas ao alumnado de primaria (1º, 2º e 3º ciclo) debido a

necesidade de ter certas destrezas lectoescritoras e de comprensión , pasados a comezos
de curso setembro/outubro 2006. Cun N=72 11 , dos cales un 63,9% é de sexo feminino e
36,1% masculino; con respecto as profesións das nais/pais destacar que, un 10%
pertencen ao grupo A, 27% ao grupo B e 36% ao grupo C, habendo diferenzas
significativas entre o xénero, existe unha maior porcentaxe de nais que traballan na casa.
No referente ao lugar de nacemento dos alumnos/as un 86,1% proceden de Vigo, o resto
en diferentes cidades de España.

- Instrumento: Batería de elaboración propia “SALUGAL ”. 64 variables en total, das

seguintes:

8 Fonte www.obesidad.net. Obtido en Setembro do 2006. Outras escalas: Centro Nacional de Estatísticas da Saúde en colaboración co Centro
Nacional para a Prevención de Enfermidades Crónicas e Promoción da Saúde (2000).http://www.cdc.gov/growthcharts.
9 Para unha información máis detallada e pormenorizada ver Anexo 1.
10 N= poboación mostra analizada
11 Para máis información ver Anexo 1.

6

Proxecto Saúde Laredo
5 condutas saudables ao día

Datos persoais: (12 descritores cualitativos)
Identificación: (4 descritores) sexo, idade, nacionalidade, profesión pais.
Situación persoal: (8 descritores) comidas ao dia, comidas coa familia, comida que máis e
menos gusta, quen se preocupa pola alimentación, percepción do apetito e da súa
imaxen.
Hábitos alimenticios (Escala Likert 4 posibilidades 12 , 36 variables cuantitativas e
unha variable criterio)
-

Desglose das 5 comidas ao dia (Almorzo, Aperitivo/Recreo, Comida, Merenda e Cea)
dos principais grupos alimenticios: Lácteos, cereais, carnes, graxas, pescados…
Hábitos tempo Libre (Escala Likert 4 posibilidades, 15 variables cuantitativas)
-

-

Desglose en dos subdimensións (uso do tiempo libre fora y dentro da casa) con
variables que van dende o uso das TIC, sociais, familiares e de estudo.

Destacar que o instrumento obtivo un alto coeficiente de fiabilidade (alpha cronbach), de
0,8119 para 72 casos y 52 variables cuantitativas; datos obtidos co SPSS 15.0.

- Resultados Pretest2:
- Preferencias alimenticias: Con relación ao numero de comidas que realizan ao longo

do día un 49,3% realizan 5 comidas/dia; 26,3% 4 comidas al dia (dos cales o 76% non
realiza o aperitivo do recreo); e un 12,9% 3 comidas o dia (dos cales un 38% non
almorzan, dato a ter en conta.)
Os tipo de comida que máis gustan son as graxas nun 40,3% (patacas fritas, produto
manufacturado, bollería…)e os cereais nun 37,5% (arroces, pasta, pan,…) consumos que
aumentan a medida que subimos nos ciclos; as comidas que menos gustan son os
vexetais (59,7%) e o pescado (16,7%).
- Dimensión social da alimentación: Das comidas realizadas só unha media de 2 son
realizadas ca maioría do núcleo familiar, así como a persoa que máis se preocupa da
alimentación do neno é a nai (45,8%).
- Dimensión Autopercepción: O 61,1% da mostra consideran que teñen bo aspecto.. É
manifesta a tendencia positiva do 1º ciclo a considerar que teñen un bo aspecto (64%);
tendencia negativa baixa no segundo ciclo (23% mala y 37% regular); tendencia negativa
alta no terceiro ciclo (46% mala y 37% regular). El 54,2% considera que teñen bo apetito,
un 33,3% regular (dos cales 37% son escolares do 2º ciclo) e un 10,6% (dos cales 60% son
do 3ºciclo). Debemos considerar a correlación menor apetito-mayor idade así como a súa
significación coa la anterior variable, que nos reflexa que no referente as autopercepcións
(aspecto-apetito) a idade prepuberal 10-12 años, é propicia para unha peor autoimaxen
que redunda nun peor apetito e viceversa. O 1º ciclo y el 2º ciclo mantéñense estables.

- Almorzo:

O Almorzo tipo consiste en:
- 25% produtos manufacturados (graxas e doces)
- 24% produtos lácteos
- 23% cereais , galletas, pan
- 18% froitas
- 10% Outros
O Xénero feminino ten unha maior taxa de xaxún nesta comida.

- Recreo:
12

1= No la consumo nunca; 2 = Pouco, 1 a 2 veces por la semana ; 3= Bastante, ¾ veces por semana; 4= Todos los días.
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O Aperitivo/Recreo tipo consiste en:
- 27% produtos manufacturados (graxas e doces)
- 21% pan
- 19% froitas
- 18% embutidos
- 15% lácteos
O 15% no realiza ningunha inxesta de alimentos ao longo de toda a mañá sendo a maioría
(87% )do xénero masculino e pertencente ao 3º ciclo. Destácase unha curva de consumo
curiosa no referente á bollería industrial, no 1º ciclo aumenta, no 2º diminúe e no 3º volve
a aumentar.

- Comida:

A Comida tipo consiste en:
- 14% Verduras
- 12% Carnes
- 12% Pescados
- 12% Pan
- 11% Derivados Lácteos
- 11% Froitas
- 10% Derivados Ovos
- 10% Derivados Graxas
- 8% Doces
Como podemos observar as comidas son moi variadas, onde no 2º ciclo o seu consumo e
máis regular e equilibrado que nos outros.

- Merenda:

A Merenda tipo consiste en:
- 37% bocadillos embutidos
- 27% produtos manufacturados (graxas e doces)
- 21% froitas
- 15% lácteos
Os lácteos son o alimento máis consumido por parte do 1ºC. (x=3,6), o 2ºC. caracterízase
polos bocadillos (pan e embutidos, x=2,9 y x=2,5 respectivamente) e no 3ºC. por
consumo de produtos manufacturados (x=2,9). Do 9% do total que non realiza esta
comida un 93% pertencen a este último ciclo.

- Cea:

A Cea tipo consiste en:
- 21% produtos manufacturados (graxas e doces)
- 14% Froitas
- 13% Lácteos
- 11% Verduras
- 11% Cereais
- 10% Ovos
- 10% Carnes
- 10% Pescado
Destácase a súa variedade e equilibrio; o 1º C. é o maior consumidor lácteo (x=3,25) e o
1% do 3ºC. non realiza esta comida.
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- Uso do Tempo Libre na casa:
O uso do tempo libre no fogar e variado, os faladoiros e ver a TV coa familia son as
actividades máis frecuentes (13% e 12% respectivamente) ; música, lectura e estudo
séguenlles e o uso das TIC (internet e videoxogos) son as menos usadas no seu tempo de
lecer. As deferencias de xénero e idade non son significativas.

-Uso do Tempo libre fora da casa:
O deporte extraescolar como actividade de lecer é a máis practicada (21%), os xogos no
parque cos amigos/as (19%) e o eido cultural (ludotecas, bibliotecas…) cun 13% son as
prácticas máis significativas. A medida que subimos nos ciclos, as actividades fora da casa
son máis frecuentes.

- Variable Criterio:
Nesta última os alumnos/as consideran nun 55,6% que teñen unha vida bastante sá é un
20% moi sá. Mencionadas frecuencias correlacionan positivamente cos estudos da nai
(persoa que máis se preocupaba pola alimentación. Ver dimensión social). Así pois a
maiores estudos/profesión da nai, maior consideración da saúde polo neno/a.

- Discusión:

Dos resultados expostos podemos concluír que: É necesario un traballo a prol de
aumentar a calidade/cantidade das comidas durante o día facendo ver as súas necesidades,
principalmente as do almorzo e recreo, argumentando unha adecuada inxesta enerxética.
O traballo nos gustos dos rapaces (Ver comidas que máis e menos gustan) debe estar
orientado a positivizar os menos consumidos (vexetais, pescado) e a razoar os máis
consumidos (produtos manufacturados). O apoio na autopercepción (imaxe e concepto),
debe fortalecerse nos últimos ciclos posto que son os máis afectados.No referido os
hábitos de lecer, é interesante un traballo na diversificación dos mesmos así como
desmitificar o uso das TICs como unha alternativa non saudable e independente da
actividade física e do deporte.
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3/ O PROXECTO
Establecido o punto de partida (Pretest) do proxecto saúde do centro expóñense a
continuación os obxectivos, unidades, temporalización, metodoloxía e resultados do mesmo,
tendo como único fin é o establecemento e sistematización de condutas saudables na comunidade
escolar do CEIP de LAREDO baixo propostas didácticas dende o seu departamento de
educación física.

3.1/ OBXECTIVOS, CONTIDOS E ACTIVIDADES.
3.1.1 Obxectivos xerais do proxecto
- Adquisición de hábitos básicos de hixiene corporal e práctica de tarefas encamiñadas á
hixiene postural.
- Coñecemento de pautas de alimentación básicas e a relación coa actividade física.
- Comprensión da relación da actividade física co benestar.
- Realización de actividades motrices orientadas a la mellora da saúde.
- Adopción de medidas de seguridade na actividade física.
- Respeto das normas de uso de materiais e de espazos na práctica da actividade física.
- Actitude favorable cara a actividade física con relación á saúde.
- Favorecer estilos de vida saudables e ofrecerlles ao alumnado e ao profesorado opcións
realistas e atractivas en materia de saúde.
- Ofertar un marco de traballo e de estudo que promova a saúde, onde se teñan en conta:
as condicións dos edificios escolares, os espazos de actividade física e lecer, o comedor
escolar e instalacións anexas e os aspectos de seguridade dos accesos.
- Desenvolver o sentido de responsabilidade individual, familiar e social, en relación coa
saúde.
- Posibilitar para todo o alumnado o pleno desenvolvemento físico, psíquico e social e a
adquisición dunha imaxe positiva de si mesmos.
- Favorecer as relacións positivas entre todos os membros da comunidade educativa e co
seu contorno.
- Proporcionarlles ao alumnado os coñecementos e habilidades indispensables para
adoptar decisións responsables no que atinxe a saúde persoal, ou que contribúan ao
desenvolvemento dos niveis de saúde e seguridade do seu contorno.
- Identificar e utilizar os recursos existentes na comunidade para desenvolver accións que
promovan a saúde.
- Utilizar os servizos de atención primaria de saúde como un recurso educativo que axude
a comunidade a empregar adecuadamente o sistema de servizos sanitarios.
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3.1.2 Obxectivos/Contidos/actividades especificas do proxecto
Título da unidade
didáctica

Descrición

Fundamentación
Etapa, Nivel, Ciclo
Materia
Obxectivos

Contidos

“SAÚDE TIC”
(TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN)
Tal como apreciabamos nas necesidades do centro/alumnado que fundamentan o proxecto, as TIC son unha
constante (ver ptos 2.2 e 2.3).
É unha visión simplista crer que a utilización destas ferramentas conlevan o sedentarismo e a prácticas pouco
colaborativas. É necesario dar a coñecer novas alternativas e boas prácticas do uso das TIC a prol da saúde
non circunscritas ao estatismo e a pasividade, senón a actividade, ao movemento e a colaboración.
Preséntanse nesta unidade didáctica unha serie de actividades que potencian unha actitude activa, onde os
ordenadores, os canóns, as webcams, os encerados dixitais tiveron moito que ver.
- Proxecto Educativo e Curricular do Centro.
- Decreto 130/2007, de 28 de junio, por el que se establece el currículo de la educación primaria en la C.AG
- .Lei orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Infantil-Primaria (CI, CII, CIII)
Educación Física / Aula Informática
- Coñecer e comprender a importancia das TIC no eido do lecer.
- Sentar as bases de prácticas saudables coas TIC.
- Coñecer distintos tipos de actividades que favorecen unha actitude activa e de movemento.
- Desenvolver unha actitude de curiosidade e creativa sobre as TIC.
- Colaborar na instalación, uso e mantemento das ferramentas.
- Multimedia educativo para a saúde na Educ. Infantil. O caso de “Cativadas”
- O DDR (Dance, Dance Revolution). O uso da alfombra de baile na Educ. Física.
- Xogos con Cámara web. Dende a expresión ata o movemento.
- Nos orientamos con Google. A nosa casa, o noso cole, o noso mundo.
- Elaboración de Curtametraxes. “10 en conduta saudable”
- Elaboración de Podcasting. A radio diferida “Saúde nas ondas”
- O consumo e o gasto enerxético. “Caza Saúde” procuras na rede.
Descrición das Actividades

- Multimedia educativo en Infantil. Cativadas
Código: T1
Xustificación: Coa intención de traballar os contidos teóricos da saúde e conceptos básicos de
movemento na aula de Educ. Física grazas as TIC, sistematizouse o uso do programa
“Cativadas” (www.cativadas.com) ao longo do curso escolar.
Destinatarios: Alumnos/as de Educ. Infantil e 1º Ciclo de Primaria.
Requisitos: Aula de ordenadores, conexión internet.
Descrición: Durante o curso escolar 06/07 durante un máximo de dúas sesións ao mes,
mencionados alumnos foron a aula de informática a traballar con este programa, os aspectos
básicos do esquema corporal, hábitos, estrutura espazo temporal… para a súa posterior
posta en práctica.
Fotos/Vídeos: ver galería multimedia
- Xogos con Alfombras de Baile (DancePad)
Código: T2
Xustificación: A necesidade de atopar multimedia que estimulara unha actitude activa de
movemento en bases rítmicas, declinou o uso do Software DDR (www. ddrspain.com)
xunto cunha alfombra de baile (periférico conectado ao ordenador).
Destinatarios: Educ. Primaria
Requisitos: Aula de Educ. Física, Alfombra Baile e software (DancePad), Canon, Portátil
Descrición: O centro adquiriu a comezos de cursos unha “DancePad” para poder levar a
acabo este tipo de actividades, inserta nunha unidade sobre o ritmo, bailes e movementos. A
organización e disposición da aula clase de Educación Física pódese apreciar na galeria
multimedia. Pretendese estimular dende unha base lúdica unha nova dimensión dos
videoxogos, grupal e activa, onde a actividade física sempre este presente.
Fotos/Vídeos: ver galería multimedia
- Actividades de Orientación con Google Earth
Código: T3
Xustificación: A orientación é un aspecto imprescindible para un axeitado desenvolvemento
das estruturas espacio-temporais do alumnado que redundan nun movemento coherente e
nunha actividade física de calidade relacionada co Medio Ambiente. Ferramentas como
Google Earth, Maps e View (www.google.com) foron utilizadas xunto co Encerado Dixital.
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Destinatarios: Educ. Primaria
Requisitos: Aula Educ. Física, Encerado Dixital, Canon, Portátil, Software Google
Maps/Earth/View
Descrición: Propuxéronse actividades de localización adecuadas aos niveis que se impartían:
Procuras do seu fogar, lugares representativos do entorno máis inmediato,…das cales,
despois, realizábanse as pertinentes excursións. Así mesmo, se posibilitou o coñecemento
dun entorno menos inmediato costeiro para establecer os subseguintes paralelismos.
Fotos/Vídeos: ver galería multimedia
- Creación de VideoProxectos (“ 10 en conduta”)
Código: T4
Xustificación: A creación como medio para a aprendizaxe das TIC debe ser unha constante
nas nosas metodoloxías didácticas, así pois co gallo do proxecto saúde do centro propúxose
dende a Aula de Educ. Física a elaboración de grupos de traballo para a elaboración de
Curtametraxes que serían visionados por todo o centro.
Destinatarios: 3º ciclo
Requisitos: Cámara Dixital, Portátil, Software Edición Pinnacle,
Descrición: A elaboración das curtas foron integramente feitas polo alumnado (guión,
gravación e edición) dando como resultado as seguintes producións:
- “Arealonga contaminada”. Vídeo denuncia da contaminación da praia da zona
- “O comedor”. Ficción sobre a necesidade de potenciar os aspectos positivos do
comedor escolar.
- “Condutas saudables”. Dramatización da necesidade de educar en “condutas
nutritivas” e asertivas.
O alumnado dos anteriores ciclos visionaron as producións e crearon un faladoiro cos
autores.
Fotos/Vídeos: ver galería multimedia
- Elaboración de Podcast (Laredo nas ondas )
Código: T5
Xustificación: A invasión das produción diferidas de son e as súas descargas, así como a
xeralización de aparatos de mp3, deu como resultado a elaboración deste obradoiro. Con fin
de aprender os mecanismos de gravación e edición de son e a súa difusión.
Destinatarios: 3º ciclo
Requisitos: Portátil, Micrófono, Software Audacity, conexión a internet.
Descrición: Cada alumno/a realizou un pequeno traballo escrito sobre un eido da saúde
(control postural, a alimentación, os verquidos…) para a súa posterior gravación en son e
difusión vía email. O alumnado dos anteriores ciclos beneficiáronse das súas producións d
ademais xogando a identificar de quen eran as voces de cada quen.
Fotos/Vídeos: ver galería multimedia
- Investigando na rede (Procuras saudables)
Código: T6
Xustificación: A “pregunta” e a “procura” como base activa para acadar un coñecemento
significativo seguen sendo os bastións para afrontar as nosas propostas didácticas na rede.
Plantexar unha pregunta
Destinatarios: Primaria.
Requisitos: Aula ordenadores, conexión a internet, Google.
Descrición: Durante o curso escolar 06/07 durante un máximo de dúas sesións ao mes,
mencionados alumnos foron a aula de informática a traballar as “Procuras
Saudables”, os aspectos básicos das dietas, corpo, hábitos de saúde… para a súa
posterior posta en práctica. Así pois establecíanse unha serie de preguntas e un
tempo para acadalas, (cantas calorías ten a auga?, cantos osos ten o corpo?, cantas
horas temos que durmir?...)
Fotos/Vídeos: ver galería multimedia
- Actividades Físicas con Webcam
Código: T7
Xustificación: A necesidade de non circunscribir o uso dos videoxogos o sedentarismo e
individualismo e darlle unha perspectiva pedagóxica, activa e colaborativa xorde esta
iniciativa de traballar con xogos con interactividade física, análogos os actuais Eyetoys ou
Nintendo Wii. A saúde e a utilización de videoxogos non deben ser termos antagónicos, así
pois necesitamos aproveitarnos das posibilidades que nos ofrecen. A necesidade tamén, de
darlle uso a recursos tan infrautilizados como as cámaras web e desenvolver toda a súa
potencialidade, sobre todo no eido do movemento, a expresión e a saúde.
Destinatarios: Educ. Infantil e Educ. Primaria
Requisitos: Cámara web, Portátil, Canón,
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Descrición: Traballáronse coas seguintes plataformas:
- Simuove: (Educ Infantil e 1º C.) psicomotricidade, lateralidade, movementos básicos .
- Camgoo; (Educ. Primaria)Coordinación, Lateralidade, esquema corporal.
- OvO; (3º C). Coordinación movementos, resistencia, destrezas básicas.
- Webcammax (Todos) Expresión facial.
- Kukakumma. ( Educ Infantil e 1º C.) Aventura gráfica baseada en movemento básicos
Todas elas fundamentadas en que o movemento do/a alumno/a, rexistrado pola cámara
web, redunda nunha acción/reacción no videoxogo. Así pois a inmersión e interactividade
no mundo simbólico do xogo e total.
Fotos/Vídeos: ver galería multimedia

“SAÚDE RECREOS”
Título da unidade
didáctica
A unidade, tiña como finalidade, entre outras, dar resposta a necesidade de “guiar” o eido do lecer dentro do
contexto escolar, ofertando actividades paralelas e voluntarias que diversificaran o uso e disfrute do recreo
como parcela educativa, así como, propoñer a comunidade educativa un programa de “merendas saudables”
que frene o consumo excesivo de manufacturados.
Mediante unha observación curiosa e sistemática dos patios de recreo, podemos identificar que os rapaces
“matan” o tempo , as veces, con actividades “pouco educativas” así como podemos coñecer os hábitos
Descrición
alimenticios, pouco saudables, inherentes o seu fogar, derivados do consumo, coñecemento ou dunha
cultura da inmediatez. É imprescindible amosar alternativas voluntarias ao seu ocio, para que experimenten,
valoren e elixan, así como regularizar e sistematizar programas de merendas saudables que estimulen unha
calidade alimenticia.
Con todo, descríbense unha serie alternativas a alimentación e ao lecer do recreo, espazo creativo e
espontáneo de coñecementos, condutas e valores.
- Proxecto Educativo do Centro.
Fundamentación - Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de
educación infantil e dos colexios de educación primaria.
Etapa, Nivel, Ciclo Infantil-Primaria (CI, CII, CIII)
Materia Educación Física
- Coñecer e comprender a potencialidade dos recreos como espazo educativo a prol da saúde.
- Fomentar o consumo controlado e educativo dos alimentos nos recreos.
- Incluír programas externos (CEOU, Xunta, Nacionais…) que fomenten a actividade física.
Obxectivos - Propoñer guías de merendas saudables a comunidade educativa.
- Dar a coñecer alternativas ao lecer dende unha óptica voluntarista
- Fomentar a actividade física e o movemento nos recreos.
- Estimular e propiciar o deporte colectivo como instrumento colaborativo e de actividade física.
- Elaboración e posta en práctica de actividades diversificadas para ofertar novas alternativas ao lecer
- Fomento e sistematización do consumo de lácteos na Etapa de Educ. Infantil.
Contidos - Creación , establecemento e sistematización dun programa de “merendas saudables” consensuado pola
Comunidade Educativa.
- Afianzamento de condutas saudables en espazos de ocio.
Descrición das Actividades
- Recreos Activos
Código: R1
Xustificación: A necesidade dunha actividade física como conduta activa no período do
recreo, dirimiu na participación de programas nacionais xa establecidos (“minivoley” e
“vuela con el bádminton” da man das súas federacións respectivas) neste eido de lecer.
Destinatarios: Educ. Primaria
Requisitos: Patio Recreo, Materiais Voleibol e Bádminton
Descrición: En aras de diversificar as actividades dos recreos así como de fomentar un
período activo do mesmo implantáronse programas de predeporte (voley e bádminton)
para o seu disfrute voluntario tendo como día referente os mércores, onde a pista e patio
de recreo estaría destinada a tales efectos, desprazando o fútbol practicado por uns poucos
e fomentando estas actividades por unha gran parte do alumnado. As actividades
alternaban con outro tipo de materiais (aros, cordas, indiakas…) sendo o día implantado,
mércores, un continuo ao longo do ano onde o deporte alternativo “desprazaba” as
actividades pasivas xa balcanizadas. Propúxose tamén, a elaboración dunha escolma de
fichas de xogos feitos polos rapaces para a súa utilización e maior implicación.
Fotos/Vídeos: ver galería multimedia
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- Merendas Saudables
Código: R2
Xustificación: A necesidade de regular o consumo de manufacturados repercutiu nunha
proposta no consello escolar para controlar e consensuar os alimentos nos recreos. Medida
acollida de bo agrado por toda a comunidade escolar posto que eliminaba as “dúbidas” por
parte dos pais de que alimentos ofrecer e favorecía un aporte variado dos nutrientes neste
período de tempo.
Destinatarios: Educ. Infantil e Primaria
Requisitos: Follas informativa ANPA, Convenio con Leite Pascual Educ. Infantil
Descrición: Propúxose o seguinte menú semanal para o alumnado de Educ. Primaria:
- L (frutos secos, froitas) ; M (bocadillos, froitas) ; Me (lácteos,froitas) ; X (libre) ; V
(cereais, froitas)
E o seguinte para Educ. Infantil:
- Leite e galletas (a prezos reducidos por convenio con Leite Pascual)
Fotos/Vídeos: ver galería multimedia
- Batukeando
Código: R3
Xustificación: Como medida para favorecer o movemento activo nos recreos, como parte
dun programa de bailes e coreografías e como parte de diversificar o lecer. Propúxose no
terceiro trimestre esta actividade na que a coordinación, o baile, o divertimento e ó
espectáculo tiveran cabida.
Destinatarios:
Requisitos: Aula de Educ. Física, Canon, portátil, dvd Batuka Jr.
Descrición: Ao longo do terceiro trimestre sucedéronse todas as clases do centro nun día dos
recreos, mércores. Coa intención de dar “espectáculo” e “divertimento ” coas coreografías
realizadas ao resto dos compañeiros especialmente educación infantil. As risas, o
movemento, as descoordinacións, o exercicio…creaban unha atmosfera de espectáculos
activos que axudaba aos mais pequenos, por mimeses, a participar, e os outros
compañeiros a favorecer mencionado clima de fruición e actividade.
Fotos/Vídeos: ver galería multimedia

“SAÚDE CONDUTAS”
Título da unidade
didáctica

Descrición

Fundamentación

Etapa, Nivel, Ciclo
Materia

Obxectivos

“Valorar a hixiene e á saúde, aceptar e aprender a coidar o propio corpo e o dos outros, respectar as
diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e
social” este é un dos obxectivos principais do currículo de primaria (Decreto 130/2007). Nesta unidade
didáctica pretendíase dar unha dimensión xeral e corporativa do centro como medida para participar en
proxectos externos ao mesmo establecidos pola CEOU ou organismos oficiais en aras a favorecer coa nosa
presenza e actitude unha conduta de centro saudable.
Así pois se participou nunha serie de programas e estableceuse os mecanismos de coordinación con
entidades a prol da saúde para a realización de programas nos vindeiros anos académicos.
- Proxecto Educativo e Curricular Centro. (PEC e PCC)
- Plan Anual do Equipo de Normalización Lingüística
- Plan Anual do Equipo de Actividades Extraescolares e Complementarias.
- Regulamento de réxime interno (RRI)
- Decreto 130/2007, de 28 de junio, por el que se establece el currículo de la educación primaria en la C.AG.
- Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de
educación infantil e dos colexios de educación primaria.
Infantil-Primaria (CI, CII, CIII)
Educación Física / Programas externos
- Fomentar a colaboración con axentes externos
- Participar en programas propostos pola CEOU ou entidades oficiais
- Favorecer, difundir e participar en actividades e condutas a prol da saúde.
- Difundir actividades creadas polo alumnado que teñan como obxectivo o fomento de condutas saudables.
- Estimular o uso da lingua galega en todos os contextos.
- Coñecer e comprender a importancia e práctica dos xogos populares como lecer activo
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- Colaboración con axentes externos. CEOU, Cruz Vermella, OFOE (Oficina de Formación e Orientación
ao empleo)…
- Participación en programas establecidos pola CEOU ou entidades oficiais (Moitollo, Prevención drogas,
Ollo o piollo… )
Contidos
- Coordinación e cooperación de programas grupais intercentros.
- Difusión das actividades en diferentes medios, webs, prensa, radio…
- Sensibilización no uso da lingua galega en diferentes contextos como medida para crear unha visión actual
e moderna do idioma.
Descrición das Actividades
- OFOE e Cruz Vermella (Primeiros Auxilios)
Código: Co1
Xustificación: Na procura de profesionais que puideran impartir sesións de primeiros
auxilios (condutas de prevención) a alumnado de infantil e primaria xurdiron unha serie de
contactos beneficiosos dos cales poderemos nutrirnos no vindeiro curso.
Destinatarios: Alumnado Infantil e Primaria
Requisitos: Descrición: A escola de enfermería e Cruz Vermella, en colaboración co OFOE
comprometéronse a crear para o vindeiro ano (07/08) talleres/faladoiros de primeiros
auxilios , saúde educativa e condutas de prevención destinados para este público co fin de
dar a posibilidade a estudantes ou voluntarios de facer prácticas ou desenvolver proxectos
en centros educativos e nós de diversificar as nosas propostas didácticas, abrir a
comunidade a axentes externos e cooperar.
Fotos/Vídeos : ver galería multimedia
- Colgate (Saúde Dental)
Código: Co2
Xustificación: A saúde bucodental e unha máxima a ter presente, máxime en centros con
comedor escolar, que debe abordarse dende todos os centros posibles. Xa que debe ser
entendida como unha destreza básica de hixiene e conduta saudable. Así pois o centro
favoreceu o desenvolvemento do programa “Dientes sanos. Colgate”.
Destinatarios: Educ Infantil e Primaria.
Requisitos: DVD, canón, Aula de Educ física, materiais achegados do programa.
Descrición: O programa favorece unha achega de materiais moi interesantes para o
desenvolvemento do mesmo dende o comedor, dende a casa e dende o centro. Así pois
sucedeuse unha actuación moi coordinada co comedor na que se abordaron os aspectos
máis xerais e específicos desta saúde. Completouse esta actividade con achegas da
biblioteca e visionados de dvd con contidos similares.
Fotos/Vídeos: ver galería multimedia
- Xogos Populares
Código: Co3
Xustificación: Os xogos populares deben ser unha constante no tempo educativo, posto que
nos dan unha visión histórica do lecer activo e cooperativo. Así pois o centro colaborou,
coordinou e participou na nova edición de xogos populares de Redondela xunto con
outros CEIPs tendo como sede o IES de Chapela.
Destinatarios: 3º ciclo
Requisitos: Aparellos xogos populares, patios
Descrición: Nesta convocatoria (06/07) participou o alumnado do 3º ciclo tendo como
obxectivo familiarizarse co IES e ter unha xornada de convivencia nun contexto activo,
colaborativo e cultural. Sucedéronse ao longo do día, xogos como os birlos, as cordas, a
petanca… Mencionada actividade foi difundida na prensa, radio…
Fotos/Vídeos: ver galería multimedia
- Maratón Día das Letras Galegas
Código: Co4
Xustificación: A saúde esta presente en todos os eidos, sobre todo no noso idioma. Non só
no uso dos termos axeitados senón, en ter unha conduta saudable a prol da lingua, da nosa
cultura, do noso contexto…unha cultura que os nosos devanceiros ergueron con esforzo.
Pois o esforzo e a superación teñen o seu correlato nunha nova convocatoria do Maratón
do día das Letras Galegas (Chapela /Redondela) onde participaban CEIPs da zona con
sede no IES de Chapela.
Destinatarios: Alumnos/as Educ. Infantil e Primaria
Requisitos: Percorrido nas inmediacións do centro
Descrición: Sucedeuse unha maratón durante todo unha xornada, onde os percorridos
estaban axeitados as idades dos “corredores” dos distintos CEIPs do municipio. Tendo
como colofón o obsequio de libros cedidos por diversas editoriais aos participantes, así
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como merendas de convivencia. Con todo uníronse o esforzo, a lingua galega , a
cooperación e a actividade física nunha xornada a prol da saúde. Mencionada actividade foi
difundida na prensa, radio…
Fotos/Vídeos: ver galería multimedia
- Creación de VideoProxectos (“ 10 en conduta”)
Código: Co5
Xustificación: A creación como medio para a aprendizaxe das TIC debe ser unha constante
nas nosas metodoloxías didácticas, así pois co gallo do proxecto saúde do centro propúxose
dende a Aula de Educ. Física a elaboración de grupos de traballo para a elaboración de
Curtametraxes que serían visionados por todo o centro. Mencionada actividade repítese na
unidade de NNTT por ter moito que ver coa mesma.
Destinatarios: 3º ciclo
Requisitos: Cámara Dixital, Portátil, Software Edición Pinnacle,
Descrición: A elaboración das curtas foron integramente feitas polo alumnado (guión,
gravación e edición) dando como resultado as seguintes producións:
- “Arealonga contaminada”. Vídeo denuncia da contaminación da praia da zona
- “O comedor”. Ficción sobre a necesidade de potenciar os aspectos positivos do
comedor escolar.
- “Condutas saudables”. Dramatización da necesidade de educar en “condutas
nutritivas” e asertivas.
O alumnado dos anteriores ciclos visionaron as producións e crearon un faladoiro cos
autores.
Fotos/Vídeos: ver galería multimedia

“SAÚDE COMEDOR”
Título da unidade
didáctica

Descrición

Fundamentación

Etapa, Nivel, Ciclo
Materia

Obxectivos

A alimentación ten especial importancia na actualidade xa que nos últimos anos incrementáronse os
problemas relacionados cos hábitos alimenticios e coa falta de práctica de actividade física (anorexia,
obesidade…); por iso teñen que levarse a cabo unha labor de concienciación nos centros educativos tendo
como base os seus comedores. Nesta liña, o comedor escolar é un servizo complementario de carácter
educativo que, ademais de servir á Administración educativa como factor importante para a escolarización,
tamén desenvolve unha destacada función social e educativa. Así, os comedores escolares, ademais de
cumpriren unha función básica de alimentación e nutrición, están integrados na vida e organización dos
centros educativos de tal maneira que a súa programación, desenvolvemento e avaliación forma parte da
programación xeral anual do centro educativo. Así pois expóñense unha unidade didáctica coas actividades
máis destacadas realizadas ao longo do curso 06/07 coa intención de fomentar hábitos saudables nos
rapaces, darlle unha coherencia e continuidade cos programas e plans realizados no centro e crear un clima
de lecer que impregne o acto de xantar.
- Proxecto Educativo e Curricular Centro. (PEC e PCC)
- Regulamento de réxime interno (RRI)
- Decreto 130/2007, de 28 de junio, por el que se establece el currículo de la educación primaria en la C.AG.
- Orde do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar.
- Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de
educación infantil e dos colexios de educación primaria.
Infantil-Primaria (CI, CII, CIII)
Educación Física / Comedor
- Coñecer, comprender e practicar condutas básicas de respecto e consideración na mesa e a alimentación.
- Coordinar tarefas relativas á educación para a saúde, adquisición de hábitos sociais e unha
correcta utilización e conservación da menaxe de comedor.
- Fomentar condutas de colaboración/dinamización no comedor no alumnado dos ciclos máis altos.
- Estimular faladoiros en , por e para o uso e consumo dos alimentos.
- Propoñer actividades alternativas ao o período de sobremesa: plástica, música, xogos mesa…
- Favorecer o exercicio físico/movemento despois do período necesario de reposo alimenticio.
- Valorar positivamente a práctica de determinados hábitos asociados á hixiene, á alimentación equilibrada,
ao exercicio físico e ao descanso.
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Contidos

- Identificación y descrición de alimentos diarios necesarios. Análises de usos e costumes na alimentación
diaria.
- Valorar o feito social da alimentación e das comidas.
- Valoración dos aspectos que inflúen nunha vida saudable: a correcta respiración, alimentación variada e
equilibrada, a hixiene persoal, o exercicio, o descanso e a adecuada utilización do tempo de ocio.
- Coñecemento de pautas de alimentación básicas en relación con la actividade física.
- Mantemento duna predisposición positiva cara a práctica da actividade física, valorando os seus beneficios
para a calidade de vida e amosando interese na hixiene, na alimentación e na adquisición de hábitos
saudables.
Descrición das Actividades

- A Conduta no comedor
Código: C1
Xustificación: O fomento dunha conduta responsable cara a alimentación, e de pautas básicas
de comportamento na mesa, son os alicerces desta actividade, na que se optou por
sistematizar controis de rexistros condutuais para visibilizar os logros dos rapaces en aras a
unha modificación dos comportamentos menos axeitados. Así como de responsabilizar ao
alumnado presente do 3º ciclo na dinamización e control do comedor no referente aos
cursos máis baixos.
Destinatarios: Alumnos/as do comedor
Requisitos: Follas de rexistro de condutas, gomets.
Descrición: Elaborouse unha folla de rexistro de condutas saudables no comedor
personalizada na que se me baremaba a actitude nos pratos, así como a predisposición no
feito de recoller, hixiene e comportamento xeral. A súa finalidade era a de visibilizar que
mencionadas condutas podían ser modificadas ao longo do tempo en base ao contraste e
comparación das mesmas.
Fotos/Vídeos: ver galería multimedia
- Actividades Plásticas no comedor
Código: C2
Xustificación: A necesidade de crear un clima de lecer no comedor , non circunscrito só ao
estritamente alimenticio, derivou na necesidade de sistematizar talleres de plástica co
obxectivo de estimular un período de relax na sobremesa, así como de contextualizar o
comedor con traballos manuais a prol da saúde e da alimentación.
Destinatarios: Alumnos/as do comedor
Requisitos: No comedor, cartolinas, tesoiras, cores, papel continuo, …(materiais de plástica)
Descrición: Realizáronse as seguintes actividades:
- Decoración mensual do comedor contextualizada en efemérides (Entroido, paz, Nadal…)
- Elaboración de murais relacionados coa alimentación.
- Elaboración de cómics referidos as condutas saudables.
. Talleres de limpeza de dentes.
Fotos/Vídeos: ver galería multimedia
- Comedores Movidiños
Código: C3
Xustificación: O feito de querer impulsar certa actividade, comedida, despois da sobremesa,
levou a artellar unha serie de actividades que propiciaran ese ambiente lúdico-recreativo.
Destinatarios: Alumnos/as do comedor
Requisitos: Patio, aula de Educ. Física, Comedor
Descrición: Organizáronse unha serie de rincóns temporais controlados polo alumnado do 3º
ciclo, dos que destacan os seguintes:
- Lecturas saudables: realizouse unha escolma de libros, revistas, coa temática pertinente do
fondo da biblioteca.
- Xogos Populares: organizáronse xogos como a mariquitilla, trompos…
- Xogos de mesa: facilitáronse taboleiros da oca, monopoli , xadrez….
- Ficheiro de Xogos: Fichas de xogos feitos por eles de baixa intensidade.
Fotos/Vídeos: ver galería multimedia
- Faladoiros Consumo Alimenticio e Etiquetaxe
Código: C4
Xustificación: Coa intención de propiciar ese ambiente lúdico-recreativo no comedor
intentouse crear un tempo de “faladoiros” sobre saúde no que interviñera o ANPA (avós,
avoas) a falar sobre diversos aspectos da saúde. Mencionada actividade só quedou
circunscrita a un faladoiro (Consumo e Etiquetaxe: IMC. Instituto Municipal de Consumo),
é as intervencións planificadas dos familiares non se puideron levar a acabo por diversos
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motivos (tempo, horarios…)
Destinatarios: Educ. Primaria 3º ciclo
Requisitos: Aula ou comedor.
Descrición: En mencionado faladoiro de etiquetaxe, levado a cabo polo IMC, traballáronse os
aspectos de clasificación, envasado, cuantificación das calorías, inxestas diarias…Esta
actividade realizouse de maneira puntual ao longo do 2º trimestre.
Fotos/Vídeos: ver galería multimedia

“SAÚDE MEDIO AMBIENTE”

Título da unidade
didáctica

Descrición

Fundamentación
Etapa, Nivel, Ciclo
Materia
Obxectivos

Contidos

O concepto de vida saudable, non só corresponde ao coidado dun mesmo así como dos seus, senón tamén
do medio que os circunda. A necesidade de condutas activas a prol do medio ambiente, coidados,
sensibilizacións, actuacións e prevencións deben ser constantes nas nosas propostas didácticas como medio
para unha óptima relación do suxeito co contexto. Unha actitude saudable debe estar referenciada en todos
os contextos posibles para que as condutas e competencias aprendidas podan ser postas en práctica en
diversos eidos, transferíndose os coñecementos e fomentando unha aprendizaxe significativa. Así pois, co
gallo de que a saúde do contexto (medio) tivera correlato no proxecto articuláronse unha serie de medidas
encamiñadas cara un centro saudable.
- Proxecto Educativo e Curricular Centro. (PEC e PCC)
- Regulamento de réxime interno (RRI)
- Decreto 130/2007, de 28 de junio, por el que se establece el currículo de la educación primaria en la C.AG.
- Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de
educación infantil e dos colexios de educación primaria.
Infantil-Primaria (CI, CII, CIII)
Educación Física / Centro
- Sensibilizar cara ao coidado do medio
- Coñecer e comprender a importancia da recollida selectiva.
- Establecer condutas de recollida selectiva dende idades temperás.
- Fomentar condutas cívicas de limpeza e recollida selectiva nos contornos máis inmediatos.
- Estimular os procesos de recollida grazas a un ambiente lúdico - recreativo.
- Elaboración dun proceso sistematizado de recollidas por aulas.
- Establecemento dos canles necesarios para ter servizos de recollida selectiva no centro.
- Sistematización da limpeza do recreo como parte do mesmo ou das condutas a traballar nas aulas/clase.
- Fomento de condutas de recollida na comunidade educativa.

Descrición das Actividades
- Aulas recollidas Centro Selectivo
Código: M1
Xustificación: A necesidade de sistematizar unha recollida selectiva de lixo no centro, levou a
incorporar en todas as dependencias do mesmo, diferentes recipientes, para unha
separación óptima dos residuos dende as idades máis temperás.
Destinatarios: Alumnos/as Infantil e Primaria
Requisitos: 3 cubos de diferentes cores (papel, plástico e orgánicos) para cada aula; a nivel
centro 3 vertedoiros e 1 de pilas.
Descrición: O proceso de recollida na clase é moi sinxelo amosándoo como unha actividade
lúdica de separación e clasificación; na etapa de Educ. Infantil os cubos incorporan debuxo
e palabra, para posteriormente nos seguintes (C1) só palabra e nos posteriores (C2 e C3) so
existe a propia identificación da cor do mencionado cubo. Isto ten o seu correlato no
centro con vertedoiros na periferia do seu patio, onde os encargados de lixo municipal
recuperan o material clasificado para unha reutilización.
Fotos/Vídeos: ver galería multimedia
- Limpamos o recreo
Código: M2
Xustificación: Na hora de lecer do recreo é inevitable que o lixo quede espallado nos patios
ou recintos onde se produce este “descanso”, independentemente da existencia de cubos
de lixo. Ven por descoido, por impulsividade, por desbordamento…ao finalizar os recreos
o “campo de batalla” esta ciscado de lixo en cantidades, as veces preocupantes. Momento
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idóneo para traballar a recollida do mesmo mediante xogos.
Destinatarios: Alumnos/as Infantil e Primaria
Requisitos: Luvas
de plástico e
bolsas
de
lixo.
Patio
/
Recreo
Descrición: A hora inmediatamente despois do recreo, dende a aula de Educ. Física ou ben
dende as titorías, procedíase a unha limpeza “xpress” do recinto, xogando a contabilizar,
clasificar, identificar que áreas son as máis sucias e por que,…nunha “conta atrás” que
favorecía o quecemento para actividades posteriores.
Fotos/Vídeos: ver galería multimedia
- Coidamos o noso entorno . Recollida nas praias cercanas
Código: M3
Xustificación: O centro non só se circunscribe ao espazo físico e delimitado do recinto,
senón a todo ese contexto inmediato susceptible de ser educativo. Así pois dende comezos
de curso enviouse unha circular ás nais e pais dos alumnos/as para autorizar saídas
educativas ao longo de todo ano nos contextos máis cercanos (praias, parques,…)
Destinatarios: Alumnos/as Infantil e Primaria
Requisitos: Luvas de plástico e bolsas de lixo. Contexto inmediato
Descrición: Dende comezos de curso, sucedéronse unha serie de actuacións de recollida
grupais no parque e praias (ver pto. 2.2) no que o contacto co medio, a cooperación e a
sensibilización e coñecemento do medio eran os seus obxectivos. Fomentouse tamén a
colaboración entre etapas (infantil e 3º ciclo primaria) para estimular a responsabilidade e
afianzamento de condutas en base a referentes (os máis pequenos identifican as condutas
dos maiores como válidas e axeitadas, e este últimos afianzan as súas ao ser presentados
como modelos de comportamento). As saídas sucedéronse ao logo do ano cunha
periodicidade mensual onde a climatoloxía era un factor determinante.
Fotos/Vídeos: ver galería multimedia

19

Proxecto Saúde Laredo
5 condutas saudables ao día

3.2/ SECUENCIA E TEMPORALIZACION ACTIVIDADES
SAÚDE LAREDO
(temporalización)

UD.COMEDOR

UD.RECREO

UD..NNTT

UD.CONDUTAS

UD.MEDIO

ACTIVIDADE

ACTIVIDADE

ACTIVIDADE

ACTIVIDADE

ACTIVIDADE

C1

C2
-

SETEMBRO

OUTUBRO

SAÚDE LAREDO. 5 CONDUTAS SAUDABLES AO DÍA

√

T3

T4

T5

T6

T7

Co1

Co2

Co3

Co4

Co5

M1

M2

M3

1ª quincena: Establecemento das bases do proxecto saúde do centro. Claustros, reunións, programa marco e elaboración do
protocolo pretest/postet (Intrumento medición IMC e Batería de condutas saudables. Salugal)

√

√

-

χ

χ

-

√

-

√

-

-

√

-

-

-

-

-

-

χ

√

√

√

√

-

χ

χ

-

√

-

√

-

-

√

-

-

-

-

-

-

√

√

χ

√

√

-

χ

χ

-

√

-

√

-

-

√

-

-

-

-

-

-

√

√

χ

√

√

χ

√

χ

-

√

χ

-

√

√

√

-

-

-

√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

-

√

√

√

-

-

√

-

-

√

√

√

χ

-

√

√

√

√

- UD. Comedor: A Actividade de “faladoiros de alimentación” (C4) non se realiza por non ter relatores.
- UD. NNTT: A actividade “Xogos con webcam” (T7) non se realiza neste mes por problemas co periférico.

√

√

χ

√

√

-

√

√

-

√

√

√

χ

-

√

-

- UD. Comedor: A Actividade de “faladoiros de alimentación” (C4) non se realiza por non ter relatores.
- UD. Condutas: A Actividade “OFOE e cruz vermella (1º auxilios)” (Co1) non se pode realizar por falta de profesionais e programas.

√

√

√

χ

√

√

√

√

√

-

-

-

√

√

χ

-

-

-

-

√

√

√

- UD. Comedor: A Actividade de “faladoiros de alimentación” (C4) non se realiza por non ter relatores.
- UD. Condutas: A Actividade “OFOE e cruz vermella (1º auxilios)” (Co1) non se pode realizar por falta de profesionais e programas.

√
XUÑO

T2

- UD. Medio: A actividade “coidamos o medio” (M3) non se realiza neste mes por non poder planificar as saídas por causas climatolóxicas

√

MAIO

T1

- UD. Comedor: A Actividade de “faladoiros de alimentación” (C4) non se realiza por non ter relatores.
- UD. Recreo: As actividade “recreo activos” (R2) pospóñense por non ter podido pórse en contacto coas federacións respectivas nin
concretar ningún día para tal efecto.
- UD. NNTT: A actividade “Dancepad. DDR” (T2) non se realiza neste mes por non ter aínda o periférico necesario.

√

ABRIL

R3

- UD. Recreo: As actividades “merendas saudables” (R1) e “recreo activos” (R2) pospóñense por non ter planificado a guía de merendas e non
ter podido pórse en contacto coas federacións respectivas nin concretar ningún día para tal efecto.
- UD. Medio: A actividade “coidamos o medio” (M3) non se realiza por non poder planificar as saídas por causas climatolóxicas

√

MARZO

R2

- UD. Recreo: As actividades merendas saudables (R1) e recreo activos (R2) pospóñense por non ter planificado a guía de merendas e non ter
podido pórse en contacto coas federacións respectivas nin concretar ningún día para tal efecto.
- UD. Medio: A actividade “coidamos o medio” non se realiza neste mes por non poder planificar as saídas por causas climatolóxicas.

√

FEBREIRO

R1

2ª quincena: Comezo das clases. Posta en práctica do protocolo Pretest (Peso, talla e cuestionarios). Primeiras conclusións do
pretest e concreción e planificación das actividades. Coordinación con titores, comedor e Dep. Actividades extraescolares. Solicitude
de material: luvas, bolsas, webcam, tarxetas memoria....
- UD. Recreo: As actividades “merendas saudables” (R1) e “recreo activos” (R2) pospóñense por non ter planificado a guía de merendas e non
ter podido pórse en contacto coas federacións respectivas nin concretar ningún día para tal efecto.
- UD. Medio: A Actividade “aulas limpas” (M1) retrasase un mes na súa posta en práctica por motivos organizativos.

NOVEMBRO

XANEIRO

C4

-

√

DECEMBRO

C3

√

√

χ

√

√

√

√

-

-

-

-

√

√

χ

-

-

√

-

√

√

√

1ª quincena:
- UD. Comedor: A Actividade de “faladoiros de alimentación” (C4) non se realiza por non ter relatores.
- UD. Condutas: A Actividade “OFOE e cruz vermella (1º auxilios)” (Co1) non se pode realizar por falta de profesionais e programas.
2ª quincena: Posta en práctica do postest (Intrumento medición IMC e Batería de condutas saudables. Salugal) para analizar os
resultados e verificar melloras na posta en práctica do proxecto

√
XULLO
AGOSTO

√
-

√

χ

√

√

√

√

-

-

-

-

√

√

χ

-

-

-

-

√

√

√

Clasificación do material multimedia (son, fotos, vídeos)
Edición do material/memoria (materiais multimedia)
Revisión do proxecto e maquetación (elaboración de índices e menús)
Fin do Proxecto Saúde “Saúde. Laredo. 5 condutas ao día” 06/07. Entrega en setembro.

LENDAS
ACTIVIDADES - OBXECTIVOS

√
χ
UNIDADES DIDÁCTICAS
SAÚDE COMEDOR

SAÚDE RECREO
SAÚDE NNTT

C1
C2
C3
C4
R1
R2
R3
T1
T2
T3
T4

Realizada
Non realizada
Non planificada
Conduta comedor
Act. Plásticas comedor
Comedores Movidiños
Faladoiro consumo
Recreos Activos
Merendas Saudables
Batukeando
Multimedia Infantil
Dance Pad (DDR)
Google (maps-earth)
Videoproxectos

SAUDE CONDUTAS

SAUDE MEDIO
SAUDE NNTT

Co1
Co2
Co3
Co4
Co5
M1
M2
M3
T5
T6
T7

OFOE e Cruz Vermella (1º auxilios)
Colgate
Xogos Populares
Maraton Dia das Letras Galegas
Creación Vídeo Proxectos
Aulas recollidas centro selectivo
Limpamos o recreo
Coidamos o noso entorno
Podcasting. Laredo nas ondas
Investigando na rede
Xogos con webcam

20

Proxecto Saúde Laredo
5 condutas saudables ao día

3.3/ COORDINACION DO PLAN COS PROXECTOS DO CENTRO
3.3.1 Coherencia do proxecto co PEC (Proxecto educativo do centro):
a/ Coa Organización Do Centro
O proxecto é:
- Flexible: posto que pode adaptarse a realidade do centro e non presenta
condicionantes situacionais.
- Funcional: viable en canto infraestruturas e persoal, onde o docente en
Educación Física/Coordinador de actividades extraescolares do centro é a mesma persoa
e teñe as responsabilidades da posta en práctica do Plan.
- Participativo: comprende a totalidade do alumnado do centro.
- Comunicativo: Grazas as unha metodoloxía eminentemente colaborativa.
b. Cos fins e intencións educativas do centro; contextualización
Facendo especial énfase o coñecemento da realidade mais inmediata do centro como
ferramenta para facilitar outros aprendizaxes debido os principios de significatividade e
participación.
c. Normalización Lingüística
O desenvolvemento do proxecto integramente na nosa fala e as procuras terminolóxicas
no eido a traballar fan deste epígrafe un núcleo importante cara a normalización da lingua
no centro vehiculizado por centros de interese para a comunidade educativa.
d. Co R.R.I. (Regulamento de Réxime Interno)
A saúde, esta omnipresente neste documento, posto que nel adícanse gran parte das
premisas á creación dunha cultura de convivencia e respecto saudable que redunden nun
afianzamento e xustificación das normas.
e. Coa oferta de actividades
A integración do proxecto ao PEC maximiza en cantidade e calidade a realización de
actividades complementarias cun centro de interese común , a saúde así como mellora a
calidade cos servizos, comedor, posto que teñen un vinculo educativo común, a dieta
atlántica e a oferta de actividades extraescolares tendo a maioría un compoñente de
actividade física importante.
3.3.2 Coherencia do proxecto co PCC (Proxecto curricular do centro):
a. Cos obxectivos xerais
O proxecto favorece a introdución de obxectivos e contidos coherentes coas necesidades
do centro. Traballo a prol das condutas saudables, valores e alfabetización TIC. E a súa
introdución mediante centros de interese axiliza a súa posta en práctica.
b. Coa distribución dos obxectivos.
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O proxecto é coherente coa lóxica interna da materia (Educ. Física) posto que presentase
a través de unidades didácticas.
Obxectivos e ciclos adaptados as etapas e ciclos dunha maneira cíclica e progresiva.
Na Educ. Infantil traballarase o proxecto en forma de xogos,
Prim. CI: Xogos e aspectos xerais.
Prim. CII: Aspectos xerais e analíticos.
Prim. CIII: Aspectos máis analíticos das unidades didácticas.
c. Coa Metodoloxía.
O Feito de traballar as “condutas saudables” dun xeito vivencial favorece a metodoloxía
presente no centro, asemade o ser estas condutas practicadas no contexto inmediato o
obxecto de estudio favorece o aprendizaxe significativo.
d. Coa transversalidade
Este punto do PCC e inherente o proxecto posto que grazas a transversalidade pódese
incluír con coherencia á realidade curricular da aula, fomentando valores saudables, de
respecto polo medio ambiente, de saúde os fundamentos da súa dieta...
e. Cos ACNEE (Alumnos/as con Necesidades Educativas Especiais)
A significatividade e contextualización do proxecto favorece a asimilación dos contidos
dunha maneira vivencial propicia para alumnos/as con necesidades educativas, así como o
feito de traballar nun aula de por si flexible, a aula de Educación Física.
f. Coa Avaliación da práctica docente.
A incorporación de prácticas de autoavaliación/memoria do proxecto favorece a reflexión
sobre a propia práctica docente así como un nivel obxectivo de logros e a súa repercusión
en canto a satisfacción da comunidade educativa.

3.4/ METODOLOXÍA DE TRABALLO
Tal e como se evidencia de todo o exposto, a metodoloxía proxecto e practicamente na súa
totalidade vivencial, prácticas, actividades, obradoiros, faladoiros,... aínda que o traballo en
condutas saudables é ineludiblemente experiencial os aspectos teóricos tamén teñen cabida.
Os principios metodolóxicos foron os seguintes:
- Parte da experiencia previa: a análise do contexto e o alumnado (pretest) da
comunidade educativa como obxecto de estudo bríndanos un coñecemento
previo moi importante para a incorporación e acomodación dos obxectivos.
- É activo: O artellar o proxecto de maneira vivencial, tal e como se comentou,
propicia unha maior motivación e implicación.
- É participativo. Onde a totalidade do alumnado participa e colabora no seu
desenvolvemento.
- É progresiva. Os contidos foron os mesmos para as diferentes etapas/ciclos, se
ben, a maneira de abordalos foi diferente:
a. Educ. Infantil: a través de xogos, cancións, contos, lendas,
debuxos. Aspectos xerais.
b. Educ. Primaria C.I: Aspectos xerais e estudos xeraisvivenciais.
c. Educ. Primaria C.II. Aspectos xerais e estudos prácticos.
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d. Educ. Primaria C.III. Aspectos xerais e estudos teóricoprácticos. Aspectos analíticos.
Segundo o avance das unidades didácticas destacar que os aspectos comúns entre elas
desenrolarase en “espiral” dende os aspectos máis xerais ata os más analíticos.
O aspecto colaborativo foi moi importante posto que as actividades estaban encadeadas por
ciclos. A hora de realizar unha actividade (p.e. cómics saudables. Ver 3.1.2. “saúde comedor”) o
3º e 2 ciclo fixeron os cómics, o 1º ciclo os levaban en préstamo as casas para posteriormente
lérllelos ao alumnado de Educ. Infantil.

3.5/ PLAN DE AVALIACION
O proxecto esta deseñado e elaborado intencionalmente para a consecución duns
obxectivos de mellora, no eido da saúde, máis concretamente os relacionados coas condutas
saudables. Así pois o comprobar as melloras tanto condutuais (Batería Salugal) e morfolóxicas
(baremos IMC) son os referentes avaliativos, non ser ter a consideración outras dimensións:
3.5.1 A Avaliación Previa do proxecto.
- Indicador Centro/Contexto: A análise do centro, dos seus recursos, da súa casuística e
das súas necesidades favoreceron un asentamento coherente do proxecto. (ver 2.2)
- Indicador Alumnado: O estudo dos/as alumnos/as (ver 2.3) tanto do seu IMC como
das súas condutas son un punto de partida imprescindible para xustificar unha actuación a prol da
saúde.
3.5.2 A Avaliación do Programa en si.
- Indicador Memoria/Proxecto: A realización desta Memoria/proxecto é un indicador
na ponderación da utilidade do mesmo así como de baremo no que se estable os seus puntos
fortes, débiles, propostas de mellora e continuidade.
- Indicador Consellería: a súa viabilidade avaliarase na medida en que se recoñeza por
parte da consellería a súa coherencia, sendo este un criterio externo o centro
3.5.3 A avaliación do proceso.
-Indicador Actividades: Valoráronse as actividades realizadas dun xeito informal,
atendendo a implicación, participación e entusiasmo do alumnado. Así como a aceptación
progresiva das propostas nas titorías.
3.5.4 A Avaliación dos resultados. (Pretest vs Postest) 13 Logros acadados.
Despois do exposto, o longo da 2ª quincena de Xuño de 2007, volvéronse a pasar os seguintes
instrumentos ao alumnado co fin de establecer uns logros acadados medibles empiricamente e
coherentes a este programa de intervención a prol da saúde.
a) OBXECTIVOS DO PRETEST VS POSTEST
i) Obxectivo Xeral

13

Ver Anexo 3. Estatísticas.
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1. Coñecer o impacto do proxecto no perfil de saúde (IMC-Condutas)
da poboación estudantil do CEIP de LAREDO.
ii)

Obxectivos Específicos Pretest vs. Postest
1. Establecer melloras na prevalencia de sobrepeso e obesidade nos
alumnos/as.
2. Contraste dos alimentos mais e menos consumidos discriminados
por idade/sexo/, así como as diferenzas co anterior análise.
3. Contraste do uso que se fai do tempo libre según diferentes
variables, así como os seus hábitos de lecer.
4. Establecer un protocolo para a avaliación dos resultados do
Proxecto.
5. Contrastar a percepción que teñen da súa propia alimentación e
imaxen.
6. Contrastar as correlacións das diferentes variables analizadas e
concretar propostas de actuación.

b) PRETEST vs. POSTEST 1: REXISTRO INDICE MASA CORPORAL.
- Mostra: Índice medido á totalidade do alumnado do centro (N=122 alumnos/as)
- Instrumento: volvéronse a utililizar datos antropométricos (talla/peso) en base a escalas
pediátricas normativizadas.
- Resultados Pretest vs. Postest 1: son os seguintes 14 :
- Educ Infantil: Os parámetros de masa corporal non sufriron grandes
variacións salvo as naturais do paso do ano quedando os índices do seguinte xeito:
N= 49; 4% baixo peso, 94% normopeso; 2% sobrepeso, onde a prevalencia de baixo
peso baixou un 2% e o IMC do alumno/a con sobrepeso baixou do 21,77 ao
20,96; aínda así non se poden considerar modificacións sustanciais debidas a
implantación do programa e si derivadas do paso do tempo.
- 1º Ciclo Primaria: O baixo peso segue nun 21% e o sobrepeso baixa na metade
(dun 14% a un 7%) a preobesidade segue na mesma porcentaxe 3% (un caso). Así
pois, o feito de que se fixera esa redución do 50% no sobrepeso do alumnado e
se estabilizara nun normopeso constitúe unha pequeno gran logro nestas idades.
- 2º Ciclo Primaria:. Os resultados neste ciclo son moi irregulares posto que
aumenta o baixopeso nun 5% baixa o sobrepeso nun 5% e sube a preobesidade
nun 5% aínda que os limites desta última son moi baixos, o caso de obesidade
mantense no mesmo IMC de principios de ano, dato positivo a ter en conta posto
que non subiu, consecuencia lóxica do crecemento, e se estabilizou.
- 3º Ciclo Primaria:
Non se descobren diferenzas significativas nas porcentaxes aínda que si no IMC,
onde os baixos pesos aumentaron, o sobrepeso e a preobesidade baixaron.
A nivel centro temos:

14

Para unha información máis detallada e pormenorizada ver Anexo 1.
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PRETEST XERAL_CENTRO

POSTEST XERAL CENTRO

2%

2%

3%

4%
14%

15%

8%

baixo peso

6%

baixo peso

normopeso

normopeso

sobrepeso

sobrepeso

preobeso

preobeso

obeso
72%

obeso
74%

- Discusión: Unha mellora dun 2% no normopeso así como unha redución dun 1% do
baixo peso, o sobrepeso baixou un 2%, a preobesidade aumentou nun 1% e a obesidade
quedou estable nun 2%.
Haberá que destacar que dentro do sobrepeso, preobesidade e obesidade os IMC baixaron
con respecto ao principio de curso. Non podemos falar dunha repercusión extraordinaria
do programa 15 pero si dunha tendencia de mellora (no peor dos casos podería empeorar)
así como a necesidade de traballo rigoroso e demostrable para poder observar , describir e
medir con datos os resultados acadados.
Os pequenos logros acadados no IMC son interesantes para posteriores análises e sentar
as bases empíricas de posteriores estudos lonxitudinais.
c) PRETEST vs. POSTEST 2: BATERÍA DE CONDUTAS SAUDABLES
(Salugal)

- Mostra: Probas só realizadas ao alumnado de primaria (1º, 2º e 3º ciclo) por razóns xa

comentadas no apartado (2.3.c)
- Instrumento: Batería de elaboración propia “SALUGAL ”. Pase en Xuño do 2007

- Resultados Pretest vs. Postest 2

Destacaranse só os resultados significativos (medias>0,1; porcentaxes>5%) obtemos así:
- Preferencias alimenticias: Na comida que máis gustan as froitas aumentan nas
súas tendencias (+0,13%) en todos os ciclos; as comidas que menos gustan agora son as
graxas(-16%) e os doces (-18,9%).
- Dimensión social da alimentación: As comidas no núcleo familiar aumentan (+0,21),
así como aumenta a percepción da persoa que máis se preocupa da alimentación do/a
neno/a é a nai (+12,3%).
- Dimensión Autopercepción: A consideración do aspecto é o apetito aumentan nun
10,5% e 6,6% respectivamente. No 3ºC destácase unha lixeira mellora neste eido.
- Almorzo: Aumentase o consumo de froitas (+0,18) e doces (+0,21) no almorzo e
redúcese os cereais (-0,14). O xaxún feminino, característico do pretest, redúcese nun
3,5%.

- Recreo: Aumenta o consumo de froitas e doces (+0,23 e +0,3 respectivamente). Pásase

do 15% ao 11% da maioría do alumnado de 3º ciclo que non realizaba esta comida. Así
como unha maior diversificación alimenticia nos seus aportes.
- Comida:A Comida segue sendo moi variada aumentando o consumo das froitas, ovos e
derivados lácteos (+0,35,+0,28,+0,24 respectivamente) e as graxas baixan (-0,18). O 2ºC
segue sendo o que ten unha alimentación máis equilibrada.
- Merenda:Como dato relevante, aumenta a froita (+0,13) baixa o consumo de
manufacturados do 3ºC e pásase dun 9% a un 5% o alumnado que non realiza esta
comida do día.

Ademais da influencia do programa nos rapaces, algúns deles que presentan esta problemática teñen un seguemento pediátrico (dietas,
actividades programadas e nalgún caso medicación por patoloxías derivadas).

15
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- Cea: Segue sendo moi equilibrada sen diferenzas significativas co respecto a medición

de Outubro de 2006. Como dato a ter en conta, desaparece o 1% do alumnado de 3ªC que
non realizaba este aporte nutricional.
- Uso do Tempo Libre na casa: O estudo, os videoxogos e a lectura son os hábitos que
máis aumentan (+02,+14,+0,13 respectivamente) e redúcese a TV e o uso de Internet (0,23 e -0,29 respectivamente)

- Uso do Tempo libre fora da casa:

As alternativas culturais (bibliotecas, ludotecas…) e o uso de videoxogos e recreativas
diminúen (-0,18 e -0,17 respectivamente)

- Variable Criterio:

Non se atopan diferenzas significativas nesta variable, tendo unha boa consideración en
xeral da súa saúde.

- Discusión:

Dos datos descritos, non podemos extraer conclusións altamente significativas da
repercusión do programa nos seu comportamentos, posto que as puntuacións
aumentaron ou diminuíron en baixa medida debido a que o eido condutual necesita de
tempo e constancia para poder modificar actitudes e condutas balcanizadas, aínda así
podemos concluír afirmando:
- Existe un maior consumo de froitas en todos os ciclos e en todas as comidas do
día, posto que foi un feito recorrente en todas as actividades o de louvar os
beneficios das mesmas.
- Existe tamén un lixeiro aumento no consumo de doces, dato interesante posto
que pode dar resposta a que moitas das actividades estaban encamiñadas a ampliar
o eido conceptual dos alimentos facendo entender que o termo “vexetal”
englobaba un conxunto de alimentos e non só a unha verdura, e o termo “doces”
non estaba só circunscrito ás gominolas e golosinas aumentándose o espectro dos
alimentos tipificados como “doces”.
- O aumento das comidas do día, no 3ºC, é un feito destacable, diminuíndo a
porcentaxe de rapaces e rapazas que saltan algunha comida do día.
- No referente a que os datos sobre os gustos alimenticios sexan tan “saudables”,
agora din que gustan máis das froitas, vexetais e menos das graxas e doces,
responde máis ao feito de ter “a lección aprendida” sabedores do que queremos
escoitar de que realmente modificaran tan axilmente os seus gustos alimenticios.
- Unha maior preocupación das nais na alimentación dos rapaces, pode ter resposta
en que eran nunha gran maioría as receptoras das circulares, informacións,
actividades.
- Un maior control no consumo de alimentos nos recreos derivados dunha
actividade concreta.
- Unha diversificación do seu lecer ao introducir os videoxogos colaborativos
como espazo de ocio, así reflectidos nos devanditos resultados. É interesante
salientar este punto como medida dunha boa “saúde lúdico-tecnolóxica” a cal
debe partir da escola establecendo os principios pedagóxicos necesarios para non
caer en reducionismos do tipo: xogos alienadores, solitarios, violentos, negativos
psicoloxicamente…o introducir a outros suxeitos, familia-amigos, na esfera
tecnolóxica con este tipo de xogos e periféricos (dancepad, webcams…) as
posibilidades socio-didácticas aumentan, fomentando unha alfabetización
multimedia nalgunhas idades e sectores (p.e nais, pais, avós…), aprendizaxe
interesante para poder actuar con espírito crítico nas decisións sobre o uso dos
videoxogos e non deixalo a libre elección do/a alumno/a.
- O feito de partir dun instrumento (Batería de condutas saudables “SALUGAL”)
que baremara en maior medida as “condutas alimenticias” deixou dun lado unha
valoración máis rigorosa das outras actividades realizadas: saúde ambiental, saúde
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tecnolóxica,…feito que podería trascender da temporalidade do proxecto e que
habería que ter en conta en posteriores revisións do mesmo.

3.6/ CONCLUSIÓNS
As condutas saudables traballadas, non deben ser só derivadas dun grado de
coñecemento téorico a través da educación ou a lectura, senón tamén, pola experiencia directa de
vivir a saúde, xogar co corpo ,disfrutar comendo, colaborar grazas as novas tecnoloxías ,
practicando algún deporte, coidando o medio ambiente,.... É dicir, aparte do coñecemento
escolar ou erudito, esta conciencia saudable debe adquirirse a través de vivencias e experiencias
persoais que impliquen compoñentes avaliativos ou de valoración positiva cara estas condutas. De
aí a importancia de difundir estas experiencias que enriquecen a realidade educativa, entróncanse
na vida diaria e non se circunscriben a datas e feitos puntuais, pois son actitudes de
desenvolvemento da xente que vive en, por e para o fomento da súa calidade de vida, en
definitiva da súa saúde.
Contémplase para o vindeiro curso académico 07/08 a realización dun “Plan Saúde”
similar, máis centrado en valorar de xeito global todos eses aspectos
ASPECTOS POSITIVOS
- Dar un sentido curricular ao centro
“Centro saudable”.
- Favorece a formación docente.
- Sensibiliza a comunidade educativa sobre
a importancia da saúde como fenómeno
interdisciplinar.
- Establece canles de difusión de
experiencias do centro.
- Fomenta unha cultura lúdica da saúde.

ASPECTOS NEGATIVOS
- Escasa participación das familias.
- Alto esforzo coordinativo e maior carga
laboral.
- Escasa colaboración de organismos
externos
(OFOE,
Cruz
Vermella,
UVIGO…)
Existencia
de
poucos
materiais/guías/referentes en saúde escolar
a nivel centro.

PROPOSTA DE MELLORA / CONTINUIDADE DO PROGRAMA
- Ampliación das variables e dimensións da Batería SALUGAL (dimensión hixiene,
ambiental, tecnolóxica).
- Habilitación na aula de Educ. Física de material e infraestrutura para o desenvolvemento
do programa e prevención de posibles riscos (máis tomas de electricidade, canón fixo, …)
- Plan Saúde 07/08 (“Laredo. Movidiño”) e elaboración de estudio lonxitudinal (da
mesma mostra ao longo do tempo).
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ANEXO 2: Batería SALUGAL

Batería SALUGAL
“Saúde Galicia”
//Condutas Saudables\\
Este cuestionario é anónimo se tes calquera dúbida pregúntalle ao profesor.

IDENTIFICACION
1ª
IDADE

SEXO
masculino

2ª

Cidade de
nacemento

SITUACION PERSOAL
1b
Comidas que fas normalmente ao día:
2b
Comidas que fago coa miña familia son:

feminino

Estudios Pais
nai

(rodéaas)
(rodéaas)

4b

A comida que mais me gusta é:

5b

A comida que menos me gusta é:

6b
7b
8b

A persoa que mais preocúpase pola miña alimentación é....
Considero que o meu aspecto é....
Considero que o meu apetito é....

pai

Almorzo / Recreo / Comida / Merenda / Cea/
Almorzo / Comida / Cea/

Malo
Malo

Regular
Regular

Bo
Bo

Marcar cunha X

1
L1
G1
D1
C1
H1
F1
2.
L2
G2
D2
C2
F2
Ca2
3.
V3
C3
H3
P3
Ca3
G3
L3
D3
F3
4
L4
G4
D4

NUNCA
ningunha vez

POUCO
1 ou 2 por semana

BASTANTE
3 ou 4 por semana

SEMPRE
todos os días

NUNCA
ningunha vez

POUCO
1 ou 2 por semana

BASTANTE
3 ou 4 por semana

SEMPRE
todos os días

O MEU ALMORZO COMPONSE de:
Algún dos seguintes alimentos...
Leite, iogur, queixo, quesitos
Manteiga, margarina, touciño entrefebrado,
Biscoito, madalenas, bollitos, donuts, sobaos, doowap, croissant...
Tostadas, galletas, cereais, pan,
Tortilla, ovos fritos, revolvidos, crus,
Froitas, mazás, kiwis, plátanos, amorodos, melón, zumes
O MEU APERITIVO/RECREO COMPONSE de:
Algún dos seguintes alimentos...
Batidos lácteos, iogur, quesitos...
Bolsa patacas fritas, snakcs, flocos de millo...
Biscoito, madalenas, bollitos, donuts, sobaos, doowap, croissant, chocolatina...
Galletas, bocadillos, pan...
Froitas, mazás, kiwis, plátanos, amorodos, melón, zumes
Embutidos, xamón, chourizo, mortadela, salchichón, pates...
A MIÑA COMIDA COMPONSE de:
Algún dos seguintes alimentos...
Ensaladas, guisantes,verduras, patacas, pures, tomate, cebola
Arroz, pan, pasta, sopa, spaguetis, macarróns, canelón
Tortilla, ovos fritos, revolvidos, crus, ...
Peixes (Pescada, bacallau, marisco, polbo, ...)
Carne (tenreira, porco, polo...)
Croquetas, Nudgets, San Jacobos, hamburguesas, cadelos...
Leite, queixo, iogur...
Biscoito, madalenas, bollitos, donuts, sobaos, doowap, croissant...
Froitas, mazás, kiwis, plátanos, amorodos, melón, zumes
A MIÑA MERENDA COMPONSE de:
Algún dos seguintes alimentos...
Batidos lácteos, iogur, quesitos...
Bolsa patacas fritas, snakc, palomitas,perritos, hamburguesa
Biscoito, madalenas, bollitos, donuts, sobaos, doowap, croissant...

C4
F4
Ca4

Galletas, pan (bocadillo),…
Froitas, mazás, kiwis, plátanos, amorodos, melón, zumes
Embutidos, xamón, chourizo, mortadela, salchichón, patees

5

A MIÑA CEA COMPONSE de:
Algún dos seguintes alimentos...
Ensaladas, guisantes,verduras, patacas, pures, tomate, cebola
Arroz, pan, pasta, sopa, spaguetis, macarróns, canelón
Tortilla, ovos fritos, revolvidos, crus, ...
Peixes (Pescada, bacallau, marisco, polbo, ...)
Carne (tenreira, porco, polo...)
Croquetas, Nudgets, San Jacobos, hamburguesas, cadelos...
Leite, queixo, iogur...
Biscoito, madalenas, bollitos, donuts, sobaos, doowap, croissant...
Froitas, mazás, kiwis, plátanos, amorodos, melón, zumes

V3
C3
H3
P3
Ca3
G3
L3
D3
F3

ctl1// TEMPO LIBRE
NUNCA
nengunha vez

POUCO
1 ou 2 por
semana

BASTANTE
3 ou 4 por
semana

SEMPRE
todos os días

Cando teño tempo libre NA CASA o adico a:
Tc1
Tc2
Tc3
Tc4
Tc5
Tc6
Tc7
Tc8
Tc9

Navegar por Internet, paxinas web, chatear
Oír Música, Radio, CDS
Ler libros, revistas, cómics
Ver a televisión, películas de DVD
Axudar nas cousas de casa, limpar, fregar, recoller
Xogar a videoxogos, consolas, tamagochis
Estudar, repasar actividades escolares
Falar coa miña familia, amigos...
Xogar (contrucciones, crebacabezas, tazos, cartas,...)
Cando teño tempo libre FOSE DE CASA o adico a:

Tf1
Tf2
Tf3
Tf4
Tf5
Tf7

Ir ao parque a xogar
Ir a salóns recreativos, salóns de xogo, cibercafes
Quedar cos meus amigos
Facer deporte, bicicleta, nadar, correr...
Ir ao cinema, ao teatro, concertos, museos, exposicións
Ir a bibliotecas, ludotecas, centros sociais

NADA SA
Crit.1

EN XERAL considero que teño unha vida

POUCO SA

BASTANTE SA

MOI SA

ANEXO 3 : ESTATISTICAS DA MOSTRA
IDADE

Frecuencia
Válidos

Porcentaxe

Porcentaxe
acumulado

Porcentaxe válido

6

7

9,7

9,7

9,7

7

14

19,4

19,4

29,2

8

12

16,7

16,7

45,8

9

12

16,7

16,7

62,5

10

12

16,7

16,7

79,2

11

9

12,5

12,5

91,7

12

4

5,6

5,6

97,2

13

2

2,8

2,8

100,0

72

100,0

100,0

Total
SEXO

Frecuencia
Válidos

Porcentaxe

Porcentaxe
acumulado

Porcentaxe válido

Masculino

26

36,1

36,1

36,1

Feminino

46

63,9

63,9

100,0

Total

72

100,0

100,0

LUGAR NACEMENTO

Frecuencia
Válidos

Porcentaxe

Porcentaxe válido

Porcentaxe
acumulado

ARGENTINA

1

1,4

1,4

1,4

ASTURIAS

1

1,4

1,4

2,8

CANARIAS

1

1,4

1,4

4,2

FERROL

1

1,4

1,4

5,6

INGLATERRA

1

1,4

1,4

6,9

MADRID

1

1,4

1,4

8,3

MARIN

1

1,4

1,4

9,7

OVIEDO

1

1,4

1,4

11,1

PONTEVEDRA

1

1,4

1,4

12,5

SEVILLA

1

1,4

1,4

13,9
100,0

VIGO

62

86,1

86,1

Total

72

100,0

100,0

PROFESION NAI

Frecuencia
Válidos

NS-NC

Porcentaxe
13

Porcentaxe válido

18,1

Porcentaxe
acumulado

18,1

18,1

9,7

9,7

27,8

25,0

25,0

52,8

Grupo A

7

Grupo B

18

Grupo C

17

23,6

23,6

76,4

Traballa na Casa

17

23,6

23,6

100,0

Total

72

100,0

100,0

PROFESION PAI

Frecuencia
Válidos

Porcentaxe

Porcentaxe válido

Porcentaxe
acumulado

NS-NC

10

13,9

13,9

13,9

Grupo A

8

11,1

11,1

25,0

Grupo B

22

30,6

30,6

55,6

Grupo C

29

40,3

40,3

95,8

Traballa na Casa

1

1,4

1,4

97,2

Paro

2

2,8

2,8

100,0

Total

72

100,0

100,0

VARIABLES PRETEST VS POSTEST
Nº COMIDAS AO DIA E COMIDAS COA FAMILIA
PRETEST
Media

POSTEST
Media

Nº COMIDAS

4,29

4,33

FAM. COMIDAS

2,01

2,22

Diferencial
sig.>0,1
+0,21

COMIDA MAIS ME GUSTA
PRETEST
Frecuencia
Válidos

NS-NC

POSTEST
Frecuencia

Porcentaxe

Diferencial
sig.>5%

Porcentaxe

2

2,8

1

1,4

GRAXAS

29

40,3

18

24,3

FROITAS

1

1,4

11

14,9

CARNES

4

5,6

4

5,4

VEXETAIS

4

5,6

3

4,1

PESCADO

3

4,2

3

4,1

CEREAIS

27

37,5

30

40,5

OVOS

1

1,4

1

1,4

DOCES

1

1,4

1

1,4

72

100,0

72

97,3

Total

COMIDA MENOS ME GUSTA

-16
+13,5

PRETEST
Frecuencia
Válidos

NS-NC
GRAXAS
CARNES
VEXETAIS
PESCADO
CEREAIS
OVOS
DOCES
LACTEOS
Total

Perdidos

POSTEST
Frecuencia

Porcentaxe

Diferencial
sig.>5%

Porcentaxe

5

6,9

2

2,7

2

2,8

15

20,3

3

4,2

1

43

59,7

29

12

16,7

7

4

5,6

2

2,7

2

2,8

1

1,4

0

0

14

18,9

1,4
39,2 -20,5
9,5 -7,2

1

1,4

1

1,4

72

100

72

97,3

Sistema

Total

+17,5

2

2,7

74

100

+18,9

MAIS SE PREOCUPA POLA MIÑA SAÚDE
PRETEST
Frecuencia
Válidos

Perdidos

POSTEST
Frecuencia

Porcentaxe

Diferencial
sig.>5%

Porcentaxe

NS-NC

8

11,1

5

PAI

2

2,8

2

2,7

NAI

33

45,8

43

58,1

6,8

PAIS

19

26,4

13

17,6

AVÓS

10

13,9

9

12,2

Total

72

100,0

72

97,3

11,1

2

2,7

74

100

Sistema

Total

12,3
-8,8

CONSIDERO O MEU ASPECTO
Frecuencia
Válidos

MALO
REGULAR
BO
Total

Perdidos

Porcentaxe

Frecuencia

Diferencial
sig.>5%

Porcentaxe

11,1

3

20

27,8

16

21,6 -6,2

44

61,1

53

71,6

72

100

72

97,3

Sistema

Total

4,1

-7

8

2

2,7

74

100

10,5

TEÑO UN APETITO
Frecuencia
Válidos

MALO
REGULAR
BO
Total

Perdidos
Total

Sistema

Porcentaxe

Frecuencia

Diferencial
sig.>5%

Porcentaxe

6

8,3

3

27

37,5

24

4,1
32,4 -5,1

39

54,2

45

60,8

72

100

72

97,3

2

2,7

74

100

6,6

FRECUENCIA COMIDAS DURANTE O DIA / USO DO TIEMPO LIBRE

XERAL
Lácteos almorzo
Graxas almorzo
Doces almorzo
Cereais almorzo
Ovos almorzo
Froitas almorzo

Media
PRETEST
3,19
1,4
1,78
3
1,36
2,35

Media
Diferencial
POSTEST
sig.>0,1
3,29
1,51
+0,11
1,99
+0,21
2,86 -0,14
1,64
+0,28
2,53
+0,18

Lácteo recreo
Graxas recreo
Doces recreo
Cereais recreo
Froitas recreo
Carnes recreo

1,65
1,42
1,6
2,5
2,1
1,97

1,71
1,33
1,9
2,5
2,33
1,94

Verduras comida
Cereais comida
Ovos comida
Pescado comida
Carnes comida
Graxas comida
Lácteos comida
Doces comida
Froitas comida

2,57
2,49
2,01
2,44
2,43
2,1
2,19
1,67
2,25

2,63
2,56
2,29
+0,28
2,53
2,67
+0,24
1,92 -0,18
2,28
1,68
2,6
+0,35

Lácteos merenda
Graxas merenda
Doces merenda
Cereais merenda
Froitas merenda
Carnes merenda

2,08
1,71
1,92
2,64
2,72
2,51

2,17
1,67
2,01
2,65
2,85
2,6

Verduras cena
Cereais cena
Ovos cena
Pescado cena
Carnes cena
Graxas cena
Lácteos cena
Doces cena
Froitas cena

2,13
2,17
2,01
2,04
2,04
2,07
2,64
2,01
2,56

2,25
2
1,93
2,07
2,17
1,97
2,69
2,01
2,54

Gral. SA
TEMPO LIBRE
Internet casa
Musica casa
Libros casa
Tv casa
Labores casa
Videoxogos casa
Estudio casa
Falar casa

2,85

2,71 -0,14

Xogar casa

2,32
2,46
2,44
2,67
2,26
2,15
2,43
2,68
2,36

2,03 -0,29
2,43
2,57
+0,13
2,44 -0,23
2,33
2,29
+0,14
2,85
+0,42
2,6
2,29

Parque fora casa
Videoxogos fora casa
Amigos fora casa
Deporte fora casa
Cultura fora casa
Bibliotecas fora casa

2,46
1,78
2,38
2,71
1,99
1,65

2,33 -0,13
1,61 -0,17
2,46
2,61
1,81 -0,18
1,63

+0,3
+0,23

+0,13
+0,12
-0,17
+0,13

NUNCA
ningunha vez

POUCO
1o2
semana

1
2
ESCALA LIKERT

BASTANTE
3o4
semana

SEMPRE
todos os
días

3

4

ANEXO 4: GLOSARIO TERMOS
•

ALIMENTACIÓN SAUDABLE: A alimentación saudable é aquela que nos
prové de enerxía suficiente para repor a utilizada diariamente e incorpora os
nutrientes que o organismo necesita en proporcións adecuadas. Para iso, debe
incluír unha gran variedade de alimentos e, tanto na súa composición como no
manexo e procesos culinarios aos que é sometida, non debe supor ningún risco
para a saúde. (Quiles 2002)

•

CONDUTA SAUDABLE: Condutas a través das cales os individuos protexen,
manteñen e promoven o seu propio estado de saúde. Por exemplo, unha dieta
correcta e exercicios apropiados son vistos como actividades que inflúen sobre o
estado de saúde. O estilo de vida está intimamente relacionado coa conduta de
saúde e sobre ela inflúen factores socioeconómicos, educacionais e culturais.
(Ramos et altri 2006)

•

ACTIVIDADE FISICA: Actividade Física é calquera movemento voluntario
realizado polos músculos esqueléticos que producen un gasto de enerxía adicional
ao que necesita o noso organismo para manter as funcións vitais (respiración,
circulación do sangue, etc.) (MSC 2000). Esta definición engloba unha gran
variedade de prácticas cotiás, de traballo e lecer de distinta intensidade, que na
maioría dos casos forman parte inherente da nosa rutina diaria, como andar, realizar
traballos caseiros e as tarefas do fogar, subir escaleiras ou ir á compra, montar en
bicicleta ou traballos de xardinaría (Devís 2001).

•

EXERCICIO FISICO: O exercicio físico son movementos planificados e
deseñados especificamente para estar en forma e gozar de boa saúde , xeralmente
supervisado por expertos.(Devís 2001). Pode incluír actividades como andar a paso
lixeiro, a bicicleta, o aeróbic e se cadra algunhas afeccións activas como a natación e
os deportes competitivos. Se ademais a actividade física se exerce como
competición e réxese por unhas normas, denomínase deporte. En moitos países
europeos o termo deporte abrangue todo tipo de exercicios e actividades físicas
realizadas durante o tempo libre.

•

SEDENTARISMO: é un modo de vida ou comportamento caracterizado pola
carencia de movemento: o sedentarismo causa numerosas patoloxías
cardiovasculares
IMC: O Índice de Masa Corporal (IMC, siglas én inglés: BMI -Body Mass Index), tamén coñecido como índice de Quetelet (Lambert Adolphe Jacques Quételet), é
un número que pretende determinar, a partir da estatura e o peso, o rango máis
saudable de masa que pode ter unha persoa. Utilízase como indicador nutricional
dende principios 1980de. O IMC resulta da división da masa expresada en
kilogramos entre o cadrado da estatura expresada en metros. O Índice de Masa
Corporal é un índice do peso dunha persoa en relación coa súa altura. A pesar de
que non fai distinción entre os compoñentes graxos e non graxos da masa corporal
total, este é o método máis práctico para avaliar o grao de risco asociado coa
obesidade.

•

En adultos adoita establecer un rango de 18-25 como saudable. Un IMC por
debaixo de 18,5 indica desnutrición ou algún problema de saúde, mentres que un
IMC superior a 25 indica sobrepeso. Por enriba de 30 hai obesidade leve, e por
enriba de 40 hai obesidade mórbida que pode requirir unha operación cirúrxica.
Estes rangos aplícanse a persoas de entre 25 e 34 anos, e aumentan nun punto por
cada dez anos por enriba de 25. Así, un IMC de 28 é normal para persoas de 55-65
anos.
Clasificación do IMC (Adultos)
IMC
<
16
17
18
25
30
35
40

Adultos
16
<17
<18
<25
<30
<35
<40
<

18-55 anos
Ingreso por baixo peso
Infrapeso
Baixo peso
Normopeso
Sobrepeso (Obesidade grao I)
Sobrepeso crónico (Obesidade grao II)
Obesidade premórbida (Obesidade grao III)
Obeso mórbida (Obesidade grao IV)

Fonte: OMS
Clasificación do IMC según OMS (Nenos)
IMC
<
15,6
22
24
27

1ºciclo
15,5
<21,9
<23,9
<26,9
<

6-8 anos
Baixo peso
Normopeso
Sobrepeso
Preobeso
Obeso

IMC
<
16,2
23
26
29

2ºciclo
16,1
<22,9
<25,9
<28,9
<

8-10 anos
Baixo peso
Normopeso
Sobrepeso
Preobeso
Obeso

IMC
<
17,6
25
27
30

3ºciclo
17,5
<24,9
<26,9
<29,9
<

10-12 anos
Baixo peso
Normopeso
Sobrepeso
Preobeso
Obeso

Fonte:

- www.obesidad.net
- Tablas Desenvolvidas polo Centro Nacional de Estadísticas da Saúde en colaboración co Centro
Nacional para a Prevención de Enfermidades Crónicas e Promoción da Saúde (2000).
http://www.cdc.gov/growthcharts

•

NIVEIS DE INTERVENCIÓNS:

Prevención primaria
A prevención primaria comprende intervencións deseñadas para evitar que aparezan
condutas que afecten negativamente á saúde ou para evitar problemas de saúde. Trátase

de accións dirixidas ás causas coñecidas das enfermidades, lesións ou discapacidades,
pero antes de que estas teñan lugar.
Prevención secundaria
A prevención secundaria refírese ás accións e estratexias emprendidas para evitar que se
consoliden as condutas que afectan negativamente á saúde ou para evitar o
desenvolvemento de enfermidades.
Prevención terciaria
A prevención terciaria trata de evitar que as condutas que afectan á saúde non
progresen ou, evitar que se agraven as enfermidades.
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ANEXO 5: MEMORIA MULTIMEDIA
1. Exposición e descrición das características técnicas do software e hardware
necesarios para a utilización dos programas.
Requisitos mínimos
Hardware:
- Lector de DVD
- Pentium III 500 Mhz
- 128 Mb de RAM
- Tarxeta de son
- Tarxeta gráfica 32 bits / 800*600
Software:
-

SO Windows XP
Reproductor Windows Media
Codecs Divx 5.1
Internet Explorer 7
Acrobat Reader 8

2. Descrición do procedemento de elaboración do recurso e dos medios
utilizados.
Ao longo dos meses de xullo e agosto utilizáronse os seguintes programas
Flash Mx: Para a realización da intro do proxecto.
Dreamweaver MX: Para a escolma de material multimedia.
Pinnacle Studio 9: para a edición dos vídeos. (utilizado durante o curso
polos/as alumnos/as)
Corel X3: para a realización dos logos e iconas.
Photoshop CS3: para o retoque de imaxes, marcas de auga e redimensións.
Picassa e SimpleViewer: para a realización das galerías de imaxes.
Audacity: Para a gravación e montaxe do audio. (utilizado durante o curso
polos/as alumnos/as)
Word 2003: para a realización do proxecto
Excel 2003: para a introdución dos datos e gráficas
SPSS 15.0: para a realización/comparación e análise das estatísticas e bases
de datos.
PDF-Creator: para a realización dos PDFs

