
 

 

SAÍDAS A ESTABLECEMENTOS DE VENTA DE EQUIPAMENTO DEPORTIVO E SUPERMERCADOS 
 
NOS EQUIPAMOS PARA FACER DEPORTE (Imaxes co móbil que reflictan as descricións técnicas máis 
significativas). 
Anota as descricións técnicas máis importantes  que aparecen no “stand” sobre os produtos asociados ao deporte asignado. 
Notas a falta dalgunha? 
EQUIPAMENTO PARA CORRER (RECOMENDACIÓNS)  
EQUIPAMENTO PARA FACER SENDEIRISMO (RECOMENDACIÓNS) 
EQUIPAMENTO PARA FACER CICLISMO (RECOMENDACIÓNS) 
 

REGULAMOS O TRÁFICO NO SUPERMERCADO  
Con atención aos consellos nutricionais do PRATO SAUDABLE DE HARVARD e as descricións de cada sinal, fotografía un 
alimento coa súa información nutricional que sexa representativo das sinais asignadas (ou o alimento cando careza da 
devandita información). 
Esperamos que esta viaxe che faga rir, pero tamén que sexas quen de recapacitar e organizar ben a túa compra. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 Vía obrigatoria. Por esta rúa podes ir tranquilamente, gozando da paisaxe, parándote onde queiras e cando queiras. 
O perigo é mínimo. Podes atoparte con poucos obstáculos prexudiciais para a túa saúde. Tamén pode ser que vaias por unha 
rúa que non ten alimentos. Están as froitas, verduras, peixes, mariscos, carnes brancas, pastas, arroces, legumes, pans, aceites 
de oliva, etc. O consumidor informado nestas rúas baixa o portelo e goza da paisaxe, dos cheiros, e mesmo se permite o luxo 
de apoiar os cóbados no carriño. 

  Podes virar. Este sinal indica que podes virar sen problemas e gozar dos alimentos que che ofrece ese lado da rúa. 
De todos os xeitos, presta atención ao resto de sinais que se indican. É moi similar ao sinal de vía obrigatoria, aínda que sempre 
teremos que ter en conta o resto de sinais. O consumidor informado coñece perfectamente cales son as rúas polas que pode 
circular cómodo e cales non. É un auténtico GPS. 

 Prohibido o paso. Cando chegamos a estas rúas o cidadán ve alimentos con alto contido en azucre (doces, bollería, 
tartas...), graxas, alcol, zumes, refrescos.... Para o consumidor informado entrar nestas rúas e entrar nas rúas da limpeza é o 
mesmo, pois ningunha das dúas conteñen alimentos. 

 Autovía. Por estas rúas o paso é lixeiro, sen apenas tráfico. O consumidor informado pensa que non existe moita 
diferenza entre beber lixivia e beber zumes. 

 Xiro prohibido. É cando vas buscando un alimento en concreto e danche unhas indicacións aproximadas do tipo “a 
segunda ou terceira rúa” e non sabes moi ben cal será. O consumidor informado sabe que “por esa rúa non está o que busca”.

 Non ten prioridade. Por estas rúas podes pasar pero sabendo que os produtos dos estantes de en fronte teñen 
mellores produtos que polos que circula. Terás que prestar moita atención e se podes cambiar de lado, mellor. O consumidor 
informado pode pasar por esa rúa,  e verá como o que non o está tan informado mete a pata e colle todo o que non debe. 

 Zona Infantil. Cando atopes este sinal podes baixar tranquilamente ao teu fillo do carro da compra e deixa que el 
poida correr, coller e facer máis ou menos o que queira. Deixa que elixa os alimentos que máis lle chamen a atención. O 
consumidor informado recomenda meter aos nenos dentro do carro da compra cando este sinal non estea presente e a poder 
ser, non saír das rúas que conteñan este sinal. 

 Prohibido Nenos. Estas zonas do supermercado están vetadas para os nenos. Por que? Principalmente polo azucre 
que conteñen os alimentos que están nos seus andeis. Para o consumidor informado ver a un neno nunha destas rúas é como 
ver a Paquirrín nunha biblioteca. 



 

 

 Prohibido Estacionar. Cando atopes este sinal, non podes parar nin estacionar o teu carro para coller alimentos desta 
zona. Atoparás este sinal cando esteas preto de alimentos azucrados, moi graxos ou rebozados. O consumidor informado, 
cando pasa por estas paraxes vai falando en voz baixa “isto non son alimentos, son produtos comestibles”. 

 Luces Obrigatorias. Este sinal utilizámolo para advertirlle que nestes estantes pode haber algúns alimentos 
interesantes pero tes que estar moi atento á etiqueta. Acende as luces e pon todos os teus sentidos e concentración na etiqueta. 
Se ten máis de 5 ingredientes devolve o produto ao seu lugar de orixe. O consumidor informado nestas rúas vai de “sobrao” e 
pode identificar perfectamente que alimentos pode e non pode coller. “iluso”. 

 Vía preferente. Aquí tes prioridade para elixir alimentos. Goza do momento e e che o teu carro de verde. O consumidor 
informado cando atopa este sinal sinte que está como na súa casa e se relaxa. 

 Lugar de Interese fotográfico. Goza da paisaxe e se podes fai un “selfie” con algunha coliflor ou remolacha e súbea 
ás redes. Todos che envexarán. O consumidor informado hai veces que chora, aínda que non estea a cortar cebolas, sobre todo 
cando se atopa con gran variedade... 

 Área de descanso. Non teñas présa no supermercado. Podes deixar o carro da compra ao carón e mirar todo o que 
che ofrece o andel (aguacates, calabacíns, leitugas...). O consumidor informado pasa as horas aquí, mirando á nada, coa vista 
perdida.  

 Perigo, xeo. Nesta área do supermercado pode haber auga polo chan. Ten coidado e non te escorregues. E lembra 
non romper a cadea de frío. O consumidor informado pregúntase cousas como “serán de piscifactoría”? 

 Información. Pide información sobre a frescura do peixe e do marisco e cal é a súa orixe. O consumidor informado 
non sempre necesita preguntar, pois sabe responder a todas esas preguntas, ou iso cre. 

 Vía rápida. Nada che impide levar un bo ritmo por estas rúas. Estás nunha vía rápida. O consumidor informado quita o 
limitador de velocidade e goza da rúa. 

 Xiro perigoso. Podes virar cando te atopes con este sinal? Si, pero con precaución. Atoparás alimentos que podes 
consumir, con certa moderación, e moita atención a outros sinais, por exemplo ás etiquetas. 

 Outros perigos. Atoparaste con pratos preparados, salgaduras e pans de silueta ou de molde. Os outros perigos son 
obvios. O consumidor informado só ve procesados e sal, é dicir, comida innecesaria. 



 

 

 Perigo Cañada. Atópanse as carnes vermellas. Podes tomala? Si, pero pide información sobre os riscos do seu abuso. 

 Cortado por obras. Non podes entrar. Non preguntes. Non podes entrar, sen máis. 

 Rúa sen saída. Podes entrar nesta rústico pero hai un momento no que non podes seguir e tes que dar a volta. 

 Aparcadoiro. Podes estacionar cando a atopes e estar un bo intre seleccionando as mellores opcións. Os froitos secos 
mellor sen fritir e sen sal. 

 Zona de acampada. Sempre é necesario levar papel cando saímos de acampada. 

 Produtos de limpeza. Non se come. 

 Produtos de limpeza. Non se come. 

 Produtos de hixiene. Non se come. 

 Fin de prohibicións. Pasaches dunha zona de prohibicións a unha zona tranquila. O consumidor informado pensa “por 
fin”. 

 Teléfono de auxilio. Se por algunha circunstancia veste atrapado nunha destas rúas, podes chamar pedindo o teu 
rescate. Cando cheguen a por ti será demasiado tarde. 


