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VERÁN E DEPORTE 
Comezamos as vacacións e temos máis tempo libre. Unha opción que vos reco-

mendamos é facer algo de exercicio. Neste tempo debemos sumar ás precaucións 
habituais, a saber: empezar cun quecemento, rematar suave e estirar, etc.; algunhas 
propias deste tempo. A nosa maior preocupación é a calor e os seus efectos. 
 Deberemos evitar facer exercicio na franxa central do día ( e specialmente de 

12 a 17 horas) .  Mellor a primeira ou última hora do día. 
 Utilizaremos roupa clara e frouxa que facilite a transpiración. 
 Vixiaremos moito a hidratación. Debemos beber aos poucos antes, durante e 

despois. Non debemos esperar a sentir sede. Se o exercicio é moi longo e in-
tenso ademais de auga debemos aportar sales con bebidas isotónicas. 

 Buscaremos facer exercicio en zonas frescas e sombreadas. 
 Utilizaremos protección solar ( g orra, gafas e crema )  
 Se notamos mareo, dor de cabeza, irritabilidade ou debilidade debemos deixar 

a actividade e refrescarnos rapidamente. Se para a suor ou aparece a deso-
rientación debemos chamar ao 112. 

A Organización Mundial da Saúde recomenda un mínimo de Actividade Física Dia-
ria para cada idade. Para a vosa idade debe consistir en xogos, deportes, despraza-
mentos, actividades recreativas, educación física ou exercicios programados. Os ne-
nos e mozos de 5 a 17 anos deberían acumular cada día 60 minutos de actividade 
física  de intensidade moderada a vigorosa. Podemos sumar a actividade de distintos 
momentos do día. De facer máis os beneficios para a saúde tamén serían maiores. A 
maior parte do exercicio debería ser aeróbico ( é dicir, esforzos suaves e prolonga-
dos no tempo)  con algunha sesión semanal de forza resistencia con actividades 
vigorosas que reforcen a musculatura e os ósos. 

No caso dos nenos inactivos debemos aumentar progresivamente a actividade. 
Primeiro cunha actividade lixeira e comodamente asumible e ir incrementando a dura-
ción, a frecuencia e a intensidade dos esforzos. 

O exercicio é un hábito, canto antes se instaure mellor, a infancia é un moi bo mo-
mento para incorporalo á nosa rutina diaria. Factores que farán que teñamos máis 
posibilidades de adhesión son escoller unha actividade que nos guste e nos motive e 
quedar con alguén para facer exercicio. 
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Esperamos que o vindeiro curso tamén estea cheo de momentos como estes, nos 
que contamos coa participación de toda a comunidade educativa do IES de Quiroga. 

Bo verán e vémonos en setembro! 

Despois de nove meses de traballo, o curso académico 2013-2014 rematou. Pero 
esta etapa de aprendizaxe non só foi un tempo de esforzo por parte do alumnado e 
do profesorado, tamén foi un tempo de compartir experiencias e houbo ocos para o 
lecer. Aquí tedes algunhas imaxes de distintas actividades complementarias e extra-
escolares que tiveron lugar ao longo deste curso: 
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QUERO UN MÓBIL NOVO! 
Cómo educar aos rapaces/as en relación co uso dos cartos 

Con frecuencia temos discusións cos nosos fillos/as sobre a compra de 
roupa de marca, dun móbil novo, de material escolar ou os regalos que de-
sexan. A nosa reacción ante estas situacións, na maioría dos casos, é enfa-
darnos e intentar resolver esas discusións criticando a súa conduta. Neses 
momentos parécennos egoístas, incapaces de comprender o que significa o 
diñeiro, e, polo tanto o enorme traballo que supón gañalo. 

Pero para que alguén sexa responsable no uso do diñeiro ten que ter con-
ciencia do seu valor e do que significa gañalo. As condutas consumistas dos 
rapaces/as débense a que desexan cousas e pídenas, pero non saben que 

significa o diñeiro e non teñen conciencia 
da relación que existe entre consumir 
produtos e gañar diñeiro para poder 
compralos. Por iso, un dos nosos princi-
pais obxectivos educativos debe ser en-
sinarlles o que custa gañar o diñeiro e a 
necesidade de xestionalo. 

 
Que podemos facer os pais e nais para que os fillos consuman racionalmente? 

1. Falar na casa con eles con naturalidade sobre os gastos, o que supón o diñeiro, 
as dificultades para pagar algo, ensinarlles os gastos e ingresos da administración da 
nosa casa, para que vaian tomando conciencia do que valen os cartos. 

Falarlles tranquilamente de que non temos diñeiro para comprar algo que desexa-
mos, ou que este verán a familia terá que ir a un sitio ou non a outro porque é máis 
caro, son formas de axudarlles a crearse un concepto real do diñeiro como algo que 
se esgota e se debe administrar. 

2. Sendo coherentes cos nosos consumos ( é  dicir, non se pode comprar un equi-
po de música moi caro a prazos cando por outro lado falamos a cotío do mal que 
estamos de diñeiro cando el nos pide algo) ;  facendo un uso razoable do diñeiro e 
dos obxectos ( n on usar e tirar todo porque sexa vello ) ,  intentando reciclar e reutili-
zar o máis posible. Non esquezamos nunca que os nosos fillos e fillas aprenden so-
bre todo mirando o que facemos e escoitando o que dicimos. 

3. Progresivamente, darlles responsabilidade sobre a administración do seu diñeiro 
( f omentando que alomenos unha parte dos seus gastos e adquisicións se cubra cos 
seus cartos ) .  Deben ter conciencia de que o diñeiro é un ben que se esgota: ao 
comprar un obxecto xa non hai diñeiro para adquirir outro, e aforrando pódese com-
prar algo mais adiante. Estas son as ideas fundamentais que hai que transmitirlles 
aos rapaces e rapazas para que saiban administrarse. 

4. Pódese aproveitar a publicidade, da televisión por exemplo, para falar cos nosos 
fillos/as sobre os prezos, as mentiras que din os anuncios, a manipulación que pre-
tenden exercer sobre nós para que compremos determinado produto que non sempre 
é necesario, ect. 

5. Fomentando a impresión nos 
rapaces/as de que poden opinar 
razoadamente con respecto a certas 
decisións familiares relativas aos 
cartos -e a outros temas-, de que se 
valora a súa opinión, aínda que non 
sexa compartida e aínda que non 
sexa o que eles pensan o que se fai 
finalmente. 

 
Que non deberiamos facer NUNCA, xa que favorece o consumo irresponsable? 

1. Non lle dar nunca todo o que nos pide. É absolutamente falso que un rapaz se-
xa máis feliz porque ten máis cousas ( aquilo de que " eu non o tiven na miña casa e 
agora quero que el o teña ") .  Dándolle todo o que quere só conseguiremos que non 
valore nada do que ten. 

2. Dicir NON pode ser moi educativo. Non hai que ceder seus choros e queixas, 
aínda que as faga en público. Hai moitos casos de pais e nais, que tendo dificultades 
para chegar a fin de mes, por non soportar as peticións dos seus fillos, ceden e gas-
tan o diñeiro que non teñen nun capricho para eles. 

3. Non intentar substituír a falta de tempo que lles adicamos regalándolles cousas. 
Compralos con obxectos e actividades caros non soluciona o problema, duplícao: á 
sensación de que non temos tempo para eles, súmase a idea de que recibir cariño é 
recibir regalos. É mellor compartir con eles/as todo o tempo que poidamos, aínda que 
sexa pouco, facendo actividades xuntos. 


