
Departamento de Educación Física. Curso 2011/2012

TRABALLO DE EDUCACIÓN FÍSICA. 3º ESO. CURSO 2011/2012. PRIMEIRA AVALIACIÓN.

ACTIVIDADE FÍSICA E SAUDE: A ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA.
O obxectivo do traballo é reflexionar sobre a importancia que ten 

para a saúde unha alimentación equilibrada a partir do cálculo da 
inxesta e o gasto calórico, de acordo coas racións de cada grupo de 
alimentos e das actividades diarias realizadas.

Normas:
● Un traballo é un proceso de caracter persoal, que debe ser 

elaborado por cada alumno. Non copies. Busca información, pero 
redacta ti o texto que vas entregar.

● Completa tódolos puntos que se che piden no guión. Se queres 
engadir algo, faino, pero só se consideras que é importante para 
o traballo. Non escribas por encher páxinas, porque somentes 
podes conseguir baixar a calidade do traballo.

● Internet é unha ferramenta de primeira man para obter 
información, pero tes que elabora-la ti. Filtra para ver a que é 
axeitada ó tema, pero redactando ti o texto. Tamén existen outras 
fontes para recoller información (busca na biblioteca).

● Respecta as datas de entrega, porque fóra dese prazo serás 
penalizado con un punto na nota por cada día. Logo de 5 días de 
retraso non se recollen traballos. Lembra que para supera-la 
avaliación é imprescindible entrega-lo correctamente.

● A data límite para entregar o traballo é o 7 de Novembro de 2011.

Puntos a completar no traballo:
1.- Diario de inxesta de alimentos co calculo de calorías, así como a 
súa distribución por nutrintes da semana.
2.- Diario de actividades realizadas durante a semana, así como o 
cálculo de gasto enerxético producido polas mesmas.
3.- Comparativa de inxesta/gasto enerxético dos puntos anteriores. 
Alimentación equilibrada.
4.- Reflexión persoal sobre os datos obtidos no traballo. 

Pasos a seguir:
1.- Facer un seguimento da alimentación do alumno durante unha semana.
2.- Facer un seguimento das actividades do alumno durante esa mesma 
semana.
3.- Facer o cálculo do gasto calórico producido polas actividades 
realizadas polo alumno.
4.- Facer o cálculo da inxesta de calorías na dieta do alumno, así 
como do tipo de nutrintes aportados na mesma.
5.- Facer a comparativa día por día e no total da semana da enerxía 
consumida polo organismo e a enerxía aportada ó noso corpo.
6.- Reflexión persoal sobre a dieta e o exercicio.
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Pasos a seguir
1.- Facer un seguimento da alimentación do alumno durante unha semana.

O alumno recollerá diariamente, durante unha semana, os datos 
relativos á súa alimentación, esto é, tomará nota dos alimentos 
tomados e a cantidade dos mesmos en cada comida. Exemplo:
– Almorzo:

– Tazón de leite con nesquik
– 4 galletas “principe de beckelair”

– Media mañá:
– 1 mazá

– Comida:
– 1 plato de ensaladilla
– 1 bistec con patacas fritas
– 1 iogurt

– Merenda:
– 1 plátano
– 4 onzas de chocolate

– Cea:
– ½ pizza
– 1 melocotón

2.- Facer un seguimento das actividades do alumno durante esa mesma 
semana.

 O alumno tomará nota daquelas actividades físicas que fai ó 
longo dos dias da semana, xa sexan relevantes ou non. Poderá facer 
unha aproximación do tempo de realización das actividades se non fora 
posible determinalo dunha maneira exacta. Tamén poderá catalogar as 
actividades como de lixeiras, medias, ou fortes se fose preciso facer 
esa apreciación. Exemplo:
– 0:00 a 7:45: Dormir
– 7:45 a 8:30: Preparación para ir a clase
– 8:30 a 8:50: Sentado
– 8:50 a 11:20: Sentado
– 11:20 a 11:50 Xogando a fútbol
– 11:50 a 14:20: Sentado
– 14:20 a 14:40: Sentado
– 14:40 a 15:10: Comendo
– 15:10 a 15:40: Durmindo
– 15:40 a 17:00: Estudio
– 17:00 a 18:30: Xogando
– 18:30 a 19:00: Merendando
– 19:00 a 20:00: Xogando a fútbol
– 20:00 a 21:30: Vendo a televisión e diante do ordenador
– 21:30 a 22:00: Ceando
– 22:00 a 22:45: Vendo a televisión
– 22:45 a 0:00: Durmindo

3.- Facer o cálculo do gasto calórico producido polas actividades 
realizadas polo alumno.

Deberá facer o cálculo da enerxía (calorías) producida por cada 
unha das actividades que realiza durante os días estudados. Para elo 
deberá acudir ás táboas de gasto calórico por actividade e facer as 
contas oportunas. Exemplos:
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30 minutos xogando ó baloncesto: 0,138 x 30 x 50 = 207 kcal
1hora e ¾ comendo: 0,023 x 105 x 50 = 120,75 kcal
Existen dúas maneiras de facer este apartado, por grupos de 
actividades (máis simple), e por actividades soltas (máis complexo). 

4.- Facer o cálculo da inxesta de calorías na dieta do alumno, así 
como do tipo de nutrintes aportados na mesma.

O alumno deberá acudir ás táboas ou á información recollida por 
el, para saber a inxesta calórica que se produxo nas suas comidas. 
Exemplo:

1 iogur = 112 kcal ; Proteínas = 4,75 g; Hidratos de Carbono = 16,62 
g; Graxas = 3 g
1 tazón de leite con nesquik = 170 kcal; Proteínas = 7,4g; Hidratos de 
Carbono = 26g; Graxas= 4g

5.-Facer a comparativa día por día e no total da semana da enerxía 
consumida polo organismo e a enerxía aportada ó noso corpo.

Neste aparatado o alumno comparará os resultados dos puntos 
anteriores, esto é, se a inxesta calórica desa semana está 
proporcionada con respecto ó seu gasto enerxético.
Exemplo:
Luns:

Inxesta calórica: 2800 kcal
Gasto calórico: 2700 kcal
Diferencia: 100 kcal
Proporción de nutrintes: 20% prot; 30% graxas; 50% Hidratos

...

6.- Reflexión persoal sobre a dieta e o exercicio.
Neste punto o alumno, logo de examinar se a súa inxesta está 

proporcionada co seu gasto, fará unha reflexión nese sentido. Poderá 
ademáis examinar se a proporción de nutrintes (proteínas, lípidos e 
hidratos de carbono) está equilibrada (15% de proteínas; 25% graxas; 
60% Glúcidos) e facer unha reflexión sobre ese aspecto. Así mesmo, se 
o considera oportuno, poderá facer unha reflexión sobre as 
consecuencias das alteracións nunha correcta alimentación.


