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0.- INTRODUCIÓN

A saúde e a calidade de vida constitúen unha preocupación crecente nas sociedades actuais. O
ritmo de vida que se leva hoxe en día apartou aos individuos da práctica regular do exercicio físico,
someténdoos a tensións e presas que impiden gozar do tempo libre.

A formación integral da persoa no ámbito escolar debe prestar atención á creación de hábitos
de saúde para unha mellora da calidade de vida. Dende a área de Educación Física pódese contribuír de
forma especial a esta tarefa. Os beneficios que se obteñen de levar unha vida activa, de practicar con
asiduidade exercicio físico e de gozar de forma construtiva do tempo de lecer, son importantes dende a
infancia.

Así, unha relevante faceta do noso labor como mestres/as de Educación Física, radica en
coñecer a fondo a relación que existe entre exercicio físico e o mantemento e desenvolvemento da
saúde. Podemos dende esta área fomentar e facer cumprir a adopción de prácticas hixiénicas, contribuír
ao benestar físico e mental, e persuadir aos nenos/as a que pensen nunha conduta sa fóra do ámbito
escolar. Todo iso influirá de xeito positivo na autoestima, e repercutirá nunha mellor calidade de vida.

Ao longo do tema e coincidindo cos epígrafes do enunciado establecido legalmente para o seu
desenvolvemento, tratarase nun primeiro apartado a saúde e a calidade de vida, establecendo o que se
entende por saúde e relacionándoa coa Educación Física. No segundo, afondarase acerca dos hábitos e
estilos de vida saudable, incidindo nos biorritmos, a nutrición, a actividade física e a escola, comentando
os beneficios de todos eles. O terceiro apartado centrarase no coidado do corpo, especialmente na pel,
mans, pés, e na importancia dunha correcta inxestión de líquidos e alimentos. O cuarto apartado destaca
a importancia da autonomía e autoestima. O quinto analiza o currículo de Educación Física en Primaria
para ver que tratamento lle dá á saúde e calidade de vida, facendo especial fincapé na adquisición das
competencias clave. No último apartado dáse unha conclusión e faise referencia á bibliografía
consultada para a elaboración do tema.



OPOSICIÓNS DE EDUCACIÓN FÍSICA  -  TEMA 5: "Saúde e calidade de vida" 3

1.- A SAÚDE E A CALIDADE DE VIDA

1.1.- Concepto de saúde
O concepto de saúde foi variando e evolucionando co tempo. Por exemplo, o home primitivo

pensaba que o binomio saúde-enfermidade viña condicionado pola entrada no corpo de certos espíritos
malignos que producían a enfermidade. Posteriormente, co pensamento relixioso, atribuíuse a
enfermidade ao mal comportamento; neste sentido, a ira divina, en forma de castigo, producíaa en
individuos que se apartaban de condutas socialmente aceptables. Aínda que xa HIPÓCRATES, na
antiga Grecia, dicía que as causas das enfermidades eran os cambios acontecidos no interior do
organismo, como consecuencia da interacción co contorno.

Actualmente responde a criterios máis precisos e esixentes que antes. Entón estimábase que a
saúde era simplemente a ausencia de enfermidade. Ou sexa, a inexistencia de anomalías observables,
orgánicas, anatómicas, fisiolóxicas ou conductuais, sen máis.

A Organización Mundial da Saúde (OMS), considera a saúde como  "o eessttaaddoo ddee ccoommpplleettoo
bbeenneessttaarr ffííssiiccoo,, mmeennttaall ee ssoocciiaall,, ee non soamente a ausencia de afeccións ou enfermidades". Prima unha
consideración subxectiva: hai saúde se, a pesar da deterioración física, se supera un proceso de
rehabilitación completo, ata atoparse a persoa a gusto no seu medio; non a hai ao carecer de benestar,
aínda en ausencia de enfermidade. Ademais, co engadido "social" de que a saúde depende tamén de
factores da comunidade humana; non é algo que unha persoa poida alcanzar illadamente.

Por outra banda, SSAALLLLEERRAASS ve esta definición como utópica, estática e subxectiva:

· Utópica, porque segundo el non existe un estado completo de saúde.

· Estática, porque cre que a saúde é algo dinámico e cambiante.

· Subxectiva, porque a idea de ben ou malestar depende do propio individuo e da súa
percepción.

Entende a saúde como un continuo que se move entre o aspecto positivo e o negativo. Defínea
como o  "logro do máis alto nivel de benestar físico, mental e social, e da capacidade funcional, que
permitan os factores sociais nos que vive inmerso o individuo e a colectividade".

Hoxe en día está aparentemente consensuada a definición da Organización Mundial da Saúde
publicada na súa formulación de obxectivos da estratexia de Saúde para Todos no século XXI (1997)
onde se definía a saúde como  aquilo  a  conseguir  para  que  "ttooddooss ooss hhaabbiittaanntteess ppooiiddaann ttrraabbaallllaarr
pprroodduuttiivvaammeennttee ee ppaarrttiicciippaarr aaccttiivvaammeennttee nnaa vviiddaa ssoocciiaall ddaa ccoommuunniiddaaddee oonnddee vviivveenn".

Así, a educación para a saúde adquiriu grande importancia, tanto en Europa coma no resto do
mundo, sobre todo ao constatar como as enfermidades causantes das mortes máis prematuras están
relacionadas con estilos de vida e hábitos pouco saudables. Sábese, por outra parte, que é na infancia e
adolescencia onde se poden modelar as condutas que danan a saúde; polo tanto, o período do ensino
obrigatorio é o máis axeitado para potenciar e crear estilos de vida e hábitos saudables. Debido a iso,
débese transmitir unha concepción da calidade de vida que implique e esixa un benestar físico, mental e
social.
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1.2.- A Educación Física e a saúde e calidade de vida
Os/as profesionais da medicina recoñecen a importante relación entre o exercicio físico e a

saúde, ata o punto de manifestar que a inactividade e o sedentarismo son factores de risco. Tamén
establecen a hipótese de que os nenos/as que na escola participan en actividades físicas frecuentes teñen
a probabilidade de continuar participando nestas fóra do ensino obrigatorio. É precisamente nos centros
educativos onde estes colectivos poden practicar as devanditas actividades, independentemente das súas
capacidades atléticas. E, se ben é importante a tarefa da escola na educación para a saúde, igualmente
teñen que participar outras institucións, como a familia.

Algúns dos beneficios que se conseguen coa práctica de actividade física,  seguindo a PÉREZ
SAMANIEGO (1999) son:

· FFííssiiccooss: mellora do funcionamento de varios sistemas corporais, prevención de
enfermidades crónicas/dexenerativas e regulación de diferentes funcións (sono, apetito...).

· PPssiiccoollóóxxiiccooss: prevención de alteracións, sensación de estado de benestar, de competencia,
relaxación, aumento do autocontrol...

· SSoocciiaaiiss: incremento do rendemento académico, mobilidade social e construción do carácter.
Os profesionais sinalan os efectos contraproducentes que poden ter para a saúde altos

niveis de actividade. Considérase máis axeitado realizar actividade física frecuentemente, non
buscando resultados ou niveis altos de esforzo ou execución. O papel da Educación Física no
desenvolvemento e promoción da saúde e benestar físico e social é obvio, sempre que o exercicio sexa
adecuado, se realice periodicamente e se manteña durante toda a vida.

Todo o comentado ata agora é un potencial importante para considerar a Educación Física
como necesaria e básica para a persoa, para incrementar grazas a ela a saúde e o benestar. Aínda que
o ritmo de vida nesta sociedade non permite nin a frecuencia nin o volume de exercicio físico suficiente
para promover unha calidade de vida acorde coa saúde.

Por outra banda, a sociedade ofrece medios e oportunidades aos seus cidadáns para realizar
actividades múltiples, pero en xeral non se fai exercicio físico voluntariamente. É necesaria unha
educación sobre o exercicio físico dende a infancia, e durante todo o ensino obrigatorio, que permita
descubrir o seu sentido e pertinencia para unha calidade de vida, que estimule patróns de actividade
física frecuente para curto e longo prazo e que axude a que a xente o integre na súa forma de vivir.
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2.- HÁBITOS E ESTILOS DE VIDA SAUDABLE EN RELACIÓN COA ACTIVIDADE FÍSICA

Os hábitos son patróns de conduta que nos interesa que adquiran os nosos alumnos/as a través
da incorporación de forma natural aos seus esquemas de comportamento. Un conxunto de hábitos pode
definir o estilo de vida dunha persoa. A continuación trataranse unha serie de hábitos considerados
como saudables, que é aconsellable que adquira o alumnado: os biorritmos, os hábitos nutricionais e a
actividade física.

2.1.- Biorritmos
A execución dun traballo determinado a unha mesma hora, conduce á formación no organismo

dun estereotipo, que é un sistema equilibrado de reflexos condicionados;  segundo  PAULOV, para
conservalo requírese cada vez menos tensión nerviosa.

No réxime diario dos alumnos/as,  é  necesario garantir  a  execución de diferentes  actividades a
unha hora establecida (alimentación, descanso ou sono ás mesmas horas):
v Referente á alimentación, débese establecer e cumprir un horario determinado para a inxestión

de alimentos, o que contribúe á súa maior dixestión e asimilación; inxeriranse os alimentos de
dúas a dúas horas e media antes das sesións de traballo físico, e de 30 a 40 minutos despois.

v Respecto ao sono, é un tipo de descanso básico e insubstituíble ao que se debe prestar especial
atención. Contribúe a preservar a saúde e a recuperar a capacidade de traballo deportivo e escolar.
A súa falta é perigosa, porque ocasiona o esgotamento do sistema nervioso, a diminución da
capacidade de traballo, e o debilitamento das forzas de defensa do organismo. En adultos
recoméndanse unhas 8 horas de sono diario (o exceso tampouco é bo), mentres que os nenos/as
dormen de media unhas 2-3 horas máis. É conveniente deitarse e levantarse cedo (sobre as 22-23
e as 6-7, respectivamente). O silencio e a calma son indispensables para un bo sono. Eliminaranse
aqueles factores que ocasionen unha excitación excesiva do sistema nervioso, non sendo
recomendable realizar unha actividade intelectual ou física intensa, bebidas excitantes... A falta
de sono provoca fatiga, que incide nun mal rendemento escolar, e incluso hai estudos que a
relacionan con problemas do metabolismo e do comportamento.

2.2.- Hábitos nutricionais
Os hábitos nutricionais son de grande importancia na infancia e adolescencia, porque durante

ese tempo se producen os procesos de crecemento, desenvolvemento e maduración do ser humano, que
están influídos inequivocamente pola alimentación e pola nutrición (HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ).

Os nutrientes (substancias químicas contidas nos alimentos) que debemos achegar ao noso
corpo diariamente son os hidratos de carbono, os lípidos, as proteínas, os sales minerais, as vitaminas e
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a auga.
Respecto á auga, representa aproximadamente o 65% do peso corporal dunha persoa; é

compoñente esencial do sangue, linfa, secrecións corporais e a maioría das células. Perdémola por 4 vías
fundamentais:  pel,  pulmóns,  riles  e  feces.  Por  iso,  é  necesario tomar uns 2 litros  de auga diariamente,
aínda que esta cantidade se incrementará ao realizar actividade física e en idades temperás (xa que o
neno/a necesita máis auga que o adulto). É necesario concienciar ao alumnado da importancia deste
líquido, os perigos que leva consigo a deshidratación (que comeza a producirse ao perder medio litro de
auga e non a repoñer), e a conveniencia de beber antes do exercicio físico, durante e despois, seguindo a
autores como LÓPEZ MIÑARRO (2002).

Os macronutrientes (compostos que o organismo necesita en maior cantidade), son os lípidos,
os carbohidratos e as proteínas. Todos teñen unha función enerxética (achega de calorías) e plástica
(formación de estruturas corporais).

Os ccaarrbboohhiiddrraattooss serán inxeridos en cantidades relativamente elevadas na dieta (60-65%). Cada
gramo deles achega 4 quilocalorías. Poden ser monosacáridos (formados por unha unidade, como a
glicosa, frutosa, galactosa, ribosa e desoxirribosa), oligosacáridos (formados por cadeas curtas de
monosacáridos; os máis importantes son os disacáridos, como a sacarosa, maltosa ou lactosa) e
polisacáridos (como o amidón e a celulosa). A súa inxestión economiza as proteínas, pois se queiman
antes que estas. A fonte dos carbohidratos está no pan, patacas, arroz, legumes e os doces.

As pprrootteeíínnaass son os únicos macronutrientes que posúen nitróxeno (compóñense de carbono,
hidróxeno, nitróxeno e osíxeno). Deben ser inxeridas na dieta en cantidades dun 15%
(aproximadamente, un gramo de proteínas diariamente por kg. corporal). Compóñense doutras
moléculas máis pequenas chamadas monómeras, que son os aminoácidos; existen 20 tipos distintos de
aminoácidos (aínda que só 8 son esenciais), que se combinan para formar distintas proteínas. Ademais
das funcións enerxética (un gramo de proteínas equivale a 4 quilocalorías) e plástica (forman parte de
estruturas como a queratina ou o coláxeno), son reguladoras de actividades celulares (como a insulina
ou a hormona do crecemento) e actúan como defensas (como os anticorpos ou a trombina, factor
coagulante do sangue). Poden ter dúas orixes distintas: vexetal (soia, legumes, froitos secos,
hortalizas...) ou animal (carnes, peixes, ovos ou leite), que son as máis importantes.

Os llííppiiddooss deben estar presentes na dieta nun 20%. Cada gramo achega 9 quilocalorías. Existen
tres tipos: os triglicéridos, os fosfolípidos e o colesterol. Os triglicéridos subminístrannos enerxía,
achegan ácidos graxos esenciais, aforran a utilización de proteínas (porque se consumen antes) e dan un
efecto de saciedade.  Os fosfolípidos constitúen a  membrana celular  e  o colesterol  forma determinadas
membranas. Poden ser de orixe animal (manteiga de porco, touciño...) e vexetal (aceite de oliva).

Os micronutrientes (compostos que o organismo necesita en menor cantidade), son as
vitaminas e os sales minerais. Ambas as dúas teñen unha función plástica (ou estrutural).

As vviittaammiinnaass están formadas por carbono e hidróxeno; ás veces tamén por osíxeno, nitróxeno e
xofre. Todas son esenciais, salvo a D3, a K e o ácido nicoténico. Regulan procesos metabólicos.

Os ssaalleess mmiinneerraaiiss atópanse en moi baixas cantidades nos alimentos, e deben ser achegadas pola
dieta. Algunhas funcións son o mantemento do Ph do medio interno, a construción de óso e dentes e a
actividade nerviosa e muscular. Por exemplo, o calcio é necesario para a contracción normal do corazón
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e os músculos, ademais do funcionamento dos nervios.
Como se viu, todos os nutrientes, son importantes, polo que é conveniente facer unha ddiieettaa

eeqquuiilliibbrraaddaa ee ccoommpplleettaa. Sen embargo, a Organización Mundial da Saúde (OOMMSS) alerta de que os hábitos
de actividade física e alimentación que temos actualmente provocan que haxa unha inxestión calórica
superior á necesaria, polo que se debe aumentar o consumo de alimentos frescos, en detrimento dos
procesados e as bebidas azucradas.

2.3.- Actividade física e saúde
Como xa se comentou ao longo do tema, a actividade física contribúe a unha mellor saúde e

calidade de vida. Así, é importante saber ccoommoo iinnffllúúee oo eexxeerrcciicciioo ffííssiiccoo nnooss nnoossooss óórrggaannooss ee ssiisstteemmaass:

ü O aparato locomotor. O exercicio físico produce un aumento do vvoolluummee ee eeffiiccaacciiaa da musculatura
empregada, ademais dunhas maiores posibilidades de estiramento e mobilidade articular. Así,
favorécese a adopción de posturas correctas, dificultando a aparición de desviacións na columna
vertebral.

  A rixidez das articulacións, condicionada polo engrosamento das cartilaxes, contrarréstase coa
actividade física regular, que mantén a mmoobbiilliiddaaddee ee fflleexxiibbiilliiddaaddee articulares. O fortalecemento dos
tendóns, grazas ao exercicio, permite soportar tensións máis elevadas con menor ameaza de lesión.

  Ademais, a actividade física resulta indispensable para a ccaallcciiffiiccaacciióónn dos  ósos,  co  que  se
preveñen patoloxías degradantes deste sistema óseo e articular.

ü O aparato cardiovascular. Respecto ao corazón, a actividade física produce nel un aumento do
vvoolluummee ssiissttóólliiccoo e das cavidades (fundamentalmente os traballos aerobios) e do ggrroossoorr ddaa ppaarreeddee
ccaarrddííaaccaa (o traballo anaerobio). Así, mellórase a eficacia de bombeo e diminúese a frecuencia
cardíaca de repouso. Tamén se aumenta a ccaappiillaarriizzaacciióónn ccaarrddííaaccaa. Diminúese o risco de aparición
de enfermidades coronarias.

  Respecto aos vasos sanguíneos, co exercicio físico aumenta a ccaappiillaarriizzaacciióónn da maioría dos
músculos, órganos e tecidos, á vez que se mantén a eellaassttiicciiddaaddee aarrtteerriiaall, que é un dos factores
facilitadores da circulación sanguínea. Prevense a aparición de arteriosclerose (ou diminución do
calibre dos capilares), co que se axudará a evitar a aparición de embolias e enfermidades
coronarias.

ü O aparato respiratorio. Respecto aos pulmóns,  a ffrreeccuueenncciiaa ee aammpplliittuuddee rreessppiirraattoorriiaa vense
incrementadas, grazas ao engrandecemento da capacidade pulmonar (capacidade vital e máxima
capacidade respiratoria) e á eficacia da musculatura respiratoria (diafragma, intercostais, recto
abdominal e oblicuos).

  Increméntase a cantidade de hheemmoogglloobbiinnaa dos glóbulos vermellos, mellórase o transporte de O2

ata os tecidos, o intercambio de CO2 e a expulsión deste no saco alveolar.
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ü O sistema nervioso. A práctica de actividade física ten unha serie de bbeenneeffiicciiooss sobre este sistema,
que van dende a mellora de aspectos coordinativos, ata a diminución dos niveis de ansiedade e
agresividade, un mellor descanso e sono. Pode axudar a previr situacións depresivas ou estresantes,
aumentando as posibilidades de execución.

  Moitos médicos descubriron no exercicio físico continuado unha ferramenta para ccoommbbaatteerr oo
eessttrrééss dos seus pacientes. Xeralmente, os factores externos que desencadean unha situación de
sobrecarga psíquica van seguir incidindo, pero a persoa que habitualmente realiza actividade física
está en condicións de manexar, reconducir ou enfrontarse ao estrés.

  A OOrrggaanniizzaacciióónn MMuunnddiiaall ddaa SSaaúúddee recomenda que os nenos/as realicen polo menos 60 minutos
de actividade física ao día.

2.4.- A escola e os hábitos de vida saudable
Nos apartados anteriores explicouse a conveniencia de levar uns hábitos de vida saudable en

relación a biorritmos, dieta e actividade física. Por iso, é preciso concienciar á poboación para que
escolla aqueles máis convenientes. Unido a isto, a obesidade infantil está a converterse nunha epidemia
na sociedade occidental. A escola está tomando un papel activo na educación dos nenos/as en canto a
hábitos saudables.

Dada a importancia social deste fenómeno, existe unha colaboración entre as autoridades
sanitarias e as educativas. En España isto recóllese dende o ano 2005 na Estratexia NNAAOOSS ((NNuuttrriicciióónn,,
AAccttiivviiddaaddee FFííssiiccaa ee PPrreevveenncciióónn ddaa OObbeessiiddaaddee)),, e en Galicia concrétase no PPllaann GGaalliicciiaa SSaauuddaabbllee, no que
colabora a “Consellería de Sanidade” coa “Consellería de Educación” e outras institucións.

Por outra banda, o artigo 20 do DDeeccrreettoo 110055//22001144, de 4 de setembro, que establece o currículo
de Educación Primaria en Galicia, fala da promoción de estilos de vida saudables, e determina que os
centros promoverán “a práctica diaria de deporte e exercicio físico por parte dos alumnos/as durante a
xornada escolar, en relación coa promoción dunha vida activa, saudable e autónoma”.

Facendo alusión ao Plan Proxecta, co Proxecto Deportivo de Centro (PDC) constitúese unha
rede de centros promotores da vida activa e saudable. Intégranse nel todas aquelas iniciativas que poidan
ter lugar no colexio para aumentar o tempo diario de actividade física e concienciar ao alumnado e
familias. Por exemplo, integración nas programacións didácticas da importancia dunha vida activa,
dinamización de recreos, charlas a familias, etc. Dentro do PDC tamén están recollidos estes programas:

· ““DDAAFFIISS””:: valora a condición física do alumnado, enfocada á saúde.
· ““MMááiiss ee mmeelllloorr aaccttiivviiddaaddee ffííssiiccaa”” ((MMMMAAFF)):: trabállase  de  forma  fisicamente  activa  unha  hora

das materias de Ciencias Sociais ou Ciencias da Natureza, impartindo contidos comúns con EF.
· ““XXOOGGAADDEE””:: o programa de Deporte Escolar Galego ten modalidades coma Actividade

deportiva escolar; Actividade deportiva federada; Coñece o meu clube; Actividade lúdica;
Educación, deporte e valores; e Xogos populares.

· ““MMóóvveettee++””:: fomenta a actividade física a través de actividades con música e movemento.
· ““CCaammiiññaa//eenn bbiiccii áá eessccoollaa””:: crea rutas seguras para ir ao colexio andando ou en bici.
· ““MMiillllaa ddiiaarriiaa””:: búscase realizar unha milla diaria andando/trotando dentro do horario lectivo.
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3.- O COIDADO DO CORPO
Neste apartado trátase o coidado da pel, mans e pés (bastante relevante nas sesións de

Educación Física) e danse unhas consideracións con relación á inxestión de líquidos e alimentos:

3.1.- Coidado da pel, mans e pés
Coidado da pel.

O coidado da pel ten unha grande importancia hixiénica. A saúde do neno/a, a súa capacidade
de traballo e a resistencia ás diferentes enfermidades dependen moito do coidado das capas da pel, xa
que esta desempeña varias funcións fisiolóxicas. Polo xeral, unha ppeell ssuucciiaa éé ccaauussaa ddee eennffeerrmmiiddaaddeess..

A base do coidado da pel é o lavado do corpo regularmente con auga quente e xabón, aparte do
ccaammbbiioo ddaa rroouuppaa despois das sesións de Educación Física. As partes do corpo máis accesibles á sucidade
(cara, pescozo e parte superior do torso) deben lavarse máis asiduamente.

Respecto á rroouuppaa ddeeppoorrttiivvaa (RAMOS), ten que deixar liberdade de movementos ao corpo, non
debe restrinxilo nin obstaculizar a respiración, circulación ou dixestión. Se é demasiado estreita, pode
ocasionar irritación da pel e opresión dos condutos nerviosos, ademais de obstaculizar a ventilación da
caixa torácica. Aparte pode obstruír a evaporación de suor da superficie da pel, o cal dificulta a perda de
calor.

Ao realizar actividade física nun lugar caloroso (por exemplo durante o verán), prefírense os
traxes de tipo aberto, que garanten a perda de calor polo corpo. Nas épocas frías e as clases ao aire libre,
requírese roupa máis pechada e abrigada.

Coidado das mans.
O coidado das mans require unha atención particular, xa que os microbios que se atopan nelas

poden transmitirse aos condutos alimenticios. Baixo as uñas acumúlase unha cantidade grande de
microbios (RAMOS). Despois das sesións de Educación Física e antes das comidas é conveniente
llaavvaarrssee aass mmaannss ccoonn xxaabbóónn. Cantas máis veces laven as mans, en maior grao é capaz a pel de
autolimparse.

Algúns deportes requiren que os seus practicantes coiden en particular a pel das mans, como
poden ser os ximnastas ou remeiros, que con frecuencia presentan calos (debido a unha acomodación
fisiolóxica dos tecidos á presión prolongada dos implementos).

Coidado dos pés.
Realizarase ssiisstteemmaattiiccaammeennttee.. Isto é indispensable cando a suoración é alta, o que contribúe á

aparición de rozaduras, procesos inflamatorios locais e calos. Por iso hai que lavar os pés con xabón
diariamente e ccaammbbiiaarr ooss ccaallcceettíínnss con frecuencia, especialmente despois das sesións de Educación
Física.
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Respecto ao ccaallzzaaddoo, será lixeiro, cómodo, o suficientemente amplo, pero de acordo co tamaño
do pé e non maior. Posuirá boa permeabilidade ao aire e protexerá da humidade, o frío, a conxelación e
as influencias mecánicas. Un calzado estreito que oprime os vasos e dificulta a circulación sanguínea no
pé, ocasiona conxelación e aumenta o suor, os calos e as rozaduras. Defórmanse os dedos (sobre todo o
gordo), cúrvanse, dóbranse un debaixo do outro, e perden a súa mobilidade. A presión constante na
empeña pode ocasionar pé plano, que diminúe a elasticidade ao andar e ocasiona dor na marcha e
carreira, como consecuencia da opresión do nervio plantar. Por iso, ao probarse calquera calzado é
conveniente comprobalo na posición de pé e nunha pequena marcha, durante a cal as dimensións do pé
aumentan lixeiramente en sentido lonxitudinal e transversal baixo a acción do peso do corpo.

Nos deportistas, ás veces maniféstase un ffuunnggoo (epidermofitosis) nas plantas dos pés e nos
espazos entre os dedos (RAMOS). Este fungo pode atoparse no chan das salas deportivas, vestiarios ou
duchas. Os primeiros síntomas son comechón e ardor entre os dedos dos pés, peladura da pel,
manifestación de pequenas burbullas, erosións húmidas e gretas. Para evitar este fungo utilizaranse
obxectos persoais como toallas, calcetíns ou medias, calzado, así como chancletas. Despois de lavarse
os pés en lugares públicos, hai que secarse ben as plantas e os espazos entre os dedos.

3.2.- Inxestión de líquidos e alimentos
Inxestión de líquidos.

Na actividade física, especialmente en tempo caloroso, pérdese moita auga a través da
suoración. Polas súas características fisiolóxicas, os nenos/as teñen un maior risco de sufrir trastornos
por calor e deshidratación. Por iso débeselles ensinar a bbeebbeerr aanntteess,, ddeessppooiiss ee dduurraannttee aa aaccttiivviiddaaddee ffííssiiccaa.
As rreeccoommeennddaacciióónnss xerais respecto á hidratación son as seguintes:

· Bebidas pouco concentradas; a mellor é a auga.

· Non inxerir bebidas gasosas.
· Beber pouca cantidade, pero frecuentemente.
Para comprobar o grao de deshidratación producido durante a actividade, pódese pesar aos

nenos/as antes e inmediatamente despois desta. A perda de peso será debida á perda de auga. Unha
redución nun 2% (algo máis de medio litro para un alumno/a que pese 30 quilos) xa afecta á capacidade
de traballo e ás funcións orgánicas.

Inxestión de alimentos.
Como se comentou, despois dunha comida copiosa non é aconsellable realizar actividade física,

xa que o sangue se dirixe principalmente ao sistema dixestivo, para facilitar o traballo de dixestión e
absorción dos alimentos. Ao facer a actividade, o sangue desvíase cara aos músculos e interfírese e
dificulta o proceso de dixestión, podendo dar lugar a malestar e problemas dixestivos.
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4.- AUTONOMÍA E AUTOESTIMA

A finalidade da etapa de Educación Primaria refírese, entre outras cousas, a garantir unha
ffoorrmmaacciióónn iinntteeggrraall qquuee ccoonnttrriibbúúaa aaoo ddeesseennvvoollvveemmeennttoo ddaa ppeerrssoonnaalliiddaaddee do alumnado, atendendo ao
artigo 16 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcialmente pola Lei
Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE). O incremento da
súa autonomía persoal, así como a creación de situacións a través das cales sexa consciente do seu
propio corpo e das súas posibilidades e limitacións de movemento, chegando a valorarse no seu xusto
punto, e tendo unha autoestima o máis axustada posible á súa realidade, axudará á consecución desta
finalidade.

A Educación Física facilitará que cada alumno/a comprenda  o  seu  corpo  e  as  súas
posibilidades, coñecendo e dominando actividades deportivas e corporais, de modo que escolla as máis
convenientes para o seu desenvolvemento persoal. Axudaralle a adquirir coñecementos, destrezas,
actitudes e hábitos que lle permitan mellorar as súas condicións de vida e saúde, e a gozar e valorar o
movemento como medio de relación cos demais.

O docente é un elemento de referencia e de información, sen o cal o alumno/a non chegaría a
tomar plena conciencia de si e da súa acción. Debemos dar sempre as informacións dende unha actitude
positiva, abrindo novas posibilidades, baseándonos nos procesos, e non dende unha actitude
sancionadora e fundamentándonos nos resultados. As crenzas e expectativas que temos no alumnado
inflúen moito na súa aauuttooeessttiimmaa. O que dicimos e como o dicimos, pode influír moito na súa
implicación na actividade física fóra da aula.

As actitudes do mestre/a son unha referencia e un modelo constante para o alumnado desta
etapa. A interacción entre o alumno/a e o docente non só se realiza a través da información, senón tamén
a través da nosa actitude ante a actividade física, actitude que configura modelos negativos ou positivos
para o alumno/a.

As actitudes do profesor/a de valoración e aceptación de cada alumno/a, son condicionantes e
favorecen a toma de conciencia e valoración positiva das súas posibilidades e limitacións, aceptando as
diferenzas entre eles/as, e desenvolvendo a autoestima e o respecto aos outros.

É importante que coas nosas formulacións metodolóxicas, os nenos/as teñan a oportunidade de
evolucionar dende unha dependencia do docente, a unha autonomía ou actuación de aprendizaxe
independente. Así, se promoverá grande variedade de esquemas motores, con actividades diversas, que
proporcionen unha bagaxe rica. Iso daralles seguridade e decisión para resolver problemas, e faralles
sentirse capaces de practicar exercicio físico por si mesmos/as.
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5.- A SAÚDE E A CALIDADE DE VIDA NO CURRÍCULO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

O DDeeccrreettoo 110055//22001144, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo de Educación
Primaria en Galicia, incide bastante na saúde e calidade de vida.

O obxectivo de etapa k) é:  "Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das
demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para
favorecer o desenvolvemento persoal e social".

En canto ás orientacións metodolóxicas da área de Educación Física, dise: "Deberá buscarse a
implicación das familias como un factor clave para facer dos nosos alumnos e alumnas suxeitos activos
na xestión da súa saúde e na adquisición de hábitos de vida saudable".

Con respecto aos bloques de contidos, o quinto é "AAccttiivviiddaaddee ffííssiiccaa ee ssaaúúddee". Céntrase, entre
outros aspectos, na hixiene corporal e postural, hábitos alimenticios, adopción de medidas de seguridade
e prevención de accidentes, primeiros auxilios, efectos da actividade física na saúde....

5.1.- A saúde e a calidade de vida e a súa influencia na adquisición das competencias clave
 Tanto a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LLOOEE) como a Lei Orgánica 8/2013,

de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LLOOMMCCEE), que a modifica, establecen como
novidade a inclusión das competencias na educación obrigatoria. A LOE falaba de “competencias
básicas” e a raíz da publicación da LOMCE denomínanse “competencias clave”.

Unha das definicións de "competencias clave" incluídas no currículo descríbeas como "as
capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co
fin de lograr a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos".

Atendendo á OOrrddee EECCDD//6655//22001155, de 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as
competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a educación secundaria
obrigatoria e o bacharelato, os aspectos máis importantes de cada unha das sete competencias clave son:
1. CCoommuunniiccaacciióónn lliinnggüüííssttiiccaa ((CCCCLL)):: é a habilidade para expresar e interpretar conceptos,

pensamentos,  sentimentos  e  feitos  de  xeito  oral  e  escrito  (escoitar,  falar,  ler  e  escribir)  e  para
interactuar lingüisticamente en todos os contextos.

2. CCoommppeetteenncciiaa mmaatteemmááttiiccaa ee ccoommppeetteenncciiaass bbáássiiccaass eenn cciieenncciiaa ee tteeccnnoollooxxííaa ((CCMMCCTT)):: a competencia
matemática é a habilidade para aplicar o razoamento matemático para resolver problemas cotiás. A
competencia científica é a capacidade de empregar os coñecementos e a metodoloxía para explicar
a natureza, e así extraer conclusións baseadas en probas.

3. CCoommppeetteenncciiaa ddiixxiittaall ((CCDD)):: implica un uso seguro e crítico das tecnoloxías da sociedade da
información (TSI) para o traballo, o ocio e a comunicación.

4. AApprreennddeerr aa aapprreennddeerr ((CCAAAA)):: é a habilidade para iniciar a aprendizaxe, persistir nela e organizala,
xestionando o tempo e a información eficazmente, individualmente ou en grupos.

5. CCoommppeetteenncciiaass ssoocciiaaiiss ee ccíívviiccaass ((CCSSCC)):: preparan as persoas para participar de xeito eficaz e
construtivo na vida social e profesional. Inciden na resolución de conflitos.
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6. SSeennttiiddoo ddee iinniicciiaattiivvaa ee eessppíírriittoo eemmpprreennddeeddoorr ((CCSSIIEEEE)):: é a habilidade para transformar as ideas en
actos. Está relacionada coa creatividade, a innovación, a planificación de proxectos...

7. CCoonncciieenncciiaa ee eexxpprreessiióónnss ccuullttuurraaiiss ((CCCCEECC)):: é a apreciación da expresión creativa de ideas,
experiencias e emocións a través de distintos medios, como a música, as artes escénicas, a literatura
e as artes plásticas.

Todas as áreas deben contribuír á súa adquisición. Pero, que relación teñen a saúde e calidade
de vida con estas competencias?:
v CCoommppeetteenncciiaa mmaatteemmááttiiccaa ee ccoommppeetteenncciiaass bbáássiiccaass eenn cciieenncciiaa ee tteeccnnoollooxxííaa ((CCMMCCTT): pódese ver nos

aspectos relacionados coa alimentación, consumo calórico, patoloxías asociadas aos diferentes
aparatos e sistemas...

v SSeennttiiddoo ddee iinniicciiaattiivvaa ee eessppíírriittoo eemmpprreennddeeddoorr ((CCSSIIEEEE): algúns dos beneficios dunha boa saúde son o
incremento da autonomía, propiciada por un benestar físico e psicolóxico. Iso aumenta a iniciativa
persoal.
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