PRESENTACIÓN
Cada vez pasamos máis tempo sentados ou simplemente tendomoipoucaactividade
física. Podemos pasar días así, sen levar a cabo ningunhaactividade física importante.
E este signo da vida moderna, esta derivando en graves problemas de saúde a curto e
medio prazo. Estamos a converternosnunhasociedade enferma por algo tan absurdo
como non facerexercicio físico.
Imos profundar un pouco no tema e por riba de todo, tentar cambiar os nosos hábitos
de comportamento para ser máissans. E seguro que taménmáis felices.
NON SOMOS SENDENTARIOS
Os nososdevanceiros non eran
precisamente pasivos. Cunha vida
nómada, sen residencia fixa, a
súaactividade diaria centrábase en
conseguir alimentos. Diversas
estimacións calculan que cada día
podían chegar a percorrer de media
uns quince quilómetros para cazar.
E investigacións como as que
desenvolvennasescavacións
de Atapuercapermítennosimaxinaraos
homínidos de fai medio millón de anos
como a culturistas, cunha
estatura media de 1,70 metros os
homes e 1,60 metros as mulleres e un peso de ata 90 quilos no caso dos homes.
Se mañálevantásemonos e tentásemos levar unha vida como a de fai miles de anos,
acabariamos a xornadaesgotados e cheos de bochas nos pés, incapaces de
imaxinaroutro día máis a ese ritmo. Pero o nosocorpo acabaría adaptándose.
Por desgraza, non pasa o mesmo no sentido oposto. Se non realizamos un mínimo de
actividade física, o nosocorporeséntese. E é por este motivo polo que se a nosa vida
cotiá non implica un mínimo de actividade física debemos buscar formas de
compensalo a través da práctica dalgún deporte ou algún tipo de exercicio.
ACTIVIDADE 1
Que tal é o teu ritmo de actividade física? En primeiro lugar, contesta á
seguinteenquisa e a continuación realiza unha posta en común costeus compañeir@s
de clase para ver o voso grao de sedentarismo.
Fago deporte (sen contar a clase de Educación Física)
A diario Máis de dúas veces por semana Ao menos unha vez por semana Nunca
Estou sentad@
Máis de 10 horas diarias
Ando cada día de media

Máis de 8 horas diarias

Menos de 6 horas diarias

Máis de 5 km

Máis de 3 km

Máis de 1km

Menos de 1km

COMPONENTES DA ACTIVIDADE FÍSICA
Todas as actividades físicas que levemos a cabo implican catro factores.
Resistencia cardiorrespiratoria. Cando levamos a cabo unhaactividade física
importante entra en xogo a capacidade do noso organismo para soportala durante
períodos de tempo longos. Canto máis adestremos aonosocorpo, maior resistencia
teremos. Para mellorala, podemos nadar, remar, andar en bicicleta ou correr de forma
suave.
Forza e resistencia muscular.Tamén podemos traballar de forma específica nosa
musculatura para ter cada vez máisforza e resistencia. Para iso, podemos realizar
actividades tan simples como saltar á corda, levantar pesos (nunca excesivos), xogar
a tirar da cordaoufacer a carretilla con compañeiros.
É moi importante evitar excesos nos exercicios que impliquen carga de pesos. Non
imos ter uns músculos espectaculares nunha semana por tentar levantar un peso
esaxerado.
Flexibilidade.Como os outros aspectos
físicos, tamén podemos traballar e
mellorar a nosaflexibilidade. Estirar
suavemente
os
músculos,
bailar
oumesmo pasar a aspiradora son
exercicios
que
favorecen
a
nosaflexibilidade. Se o prefires, deportes
como as artes marciaisou a ximnasia
deportiva son excelentes actividades para
ter unha gran flexibilidade.
Coordinación. Podemos definila como a
capacidade para combinar os nosos sentidos (sobre todo a vista e o oído) e o
movemento do corpo para realizar movementos precisos e suaves.
Este tipo de habilidaderequireunhaaprendizaxe que en ocasións é moi distinto
dunhaspersoas a outras. Cada un de nós ten os seus propios ritmos de aprendizaxe.
EFECTOS SOBRE A SAÚDE DO EXERCICIO
Todos temos claro que o exercicio físico é positivo para o nosocorpo, pero moitas
veces non temosmoi claros os mecanismos fisiolóxicos polo que nos achega tanto
beneficio. Imosfacer un pequeno repaso.
A nivel físico
Cando estamos a realizar calqueraactividade física, o nosocorpo entra nun estado que
difiremoito do seu cando estamos en repouso.

Antes xa de empezar, mellora o noso nivel de alerta
e a predisposición para actuar. E coa actividade
liberamos adrenalina e noradrenalina e outras
hormonas que regular a resposta dos nosos órganos
durante a actividade física.
A nivel cardiorrespiratorio, o primeiro que notamos é
unha aumento da frecuencia cardíaca de e da nosa
respiración.
A
nosa
musculatura
reclama
máisosixeno e isotradúcese en que o noso corazón
debe latexarmáis rápido e con máisforza. Podemos
pasar de ter un volume de sangue circulando de
cinco litros por minuto a niveis de ata trinta litros en momentos de esforzos máximos.
Os músculos están a realizar unha gran actividade de contracción e relaxación. E para
mantela necesitan consumir máisenerxía. Isto non é posible se non dispoñen tanto de
azucres como de osíxeno, o que nos leva a esa necesidade imperiosa de respirar con
máisintensidade e a que o noso corazón bombee máiscantidade de sangue.
Diminúe o risco de certasenfermidades.
Haialgunhasenfermidades que estatisticamenteafectan máis a persoas que non
practican deporte
•

Enfermidades cardiovasculares. O corazón é
un músculo máis, e como tal ten que
adestrarse. Se temosunha vida sedentaria, isto
acaba afectando o nosorendemento cardíaco.
Por ese motivo, é moi recomendable
mantercerto nivel de actividade física toda a
vida. E sobre todo, ter hábitos saudables.

•

Menor risco de certos tipos de cancro. Os
últimos estudos establecen claras correlacións
entre a realización de actividade física e un
menor risco de padecer polo menos 13 tipos de
cancros. Aínda que aínda non se coñecen con total precisión os mecanismos
deste efecto beneficioso, si que esta corroborado por estudos nos que se
estuda o comportamento de miles de persoas durante anos.

•

Diabetes. Trátasedunhaenfermidade que afecta o sistema endocrino e que
consiste nunhapresenza elevada de azucre en sangue porque o corpo non
produce/non utiliza correctamente unha hormona que chamamos insulina. Co
deporte conseguimos por unha banda evitar o risco de determinados tipos de
diabetes e por outro, no caso de padecela, o exercicio pode sernos moi útil
para regular os niveis de azucre do organismo.
Axuda a controlar o sobrepeso. O exercicio é o mecanismo máis eficiente
para manternosnun peso adecuado. Se levamos unha vida totalmente
sedentaria, é moi difícil non acabar engordando.

Fortalece os ósos. De forma natural, coa idade os
ósostenden a debilitarse. Pero distintos estudosdemostran
que se fas exercicio, mandas sinaisaocorpo de que deben
mantelos fortes e iso favorece que o paso do tempo non
lles afecte dunha forma tan significativa
Fortalece os músculos. Se non exercitamos un músculo,
acábase debilitando ata case atrofiarse. É moi importante
para a nosasaúde que manteñamos o que se adoita
chamar como un bo “ton” muscular. Non é necesario que
pases o día levantando pesas ou que fagas 300
abdominais antes de deitarte, pero si que tentesexercitarte
e
fagascousas
tan
sinxelas
como
subir
polasescaleirasaínda que haxa ascensor ou pasear canto
che sexa posible en lugar de utilizar un coche.
ACTIVIDADE
Imos organizar o noso propio concurso de post para Instagram. En grupos,
preparadecontido para “ Instagram” a favor do deporte.Posteriormente,
subídeo e intentade conseguir o máximo de likes posibles.O grupo que teña
máisao cabo dunha semana gañará o concurso.
A nivel mental
Moitasveces non somos conscientes de que os beneficios do deporte non están sónun
plano físico. Tamén é moi positivo para a nosasaúde mental
Mellora o estado de ánimo e diminúe o risco de enfermidadesmentais.
Seguro que algunha vez sentiches esa sensación tan agradable de relaxaciónna que
se entra despois de facerexercicio. É o resultado dunconxunto de procesos que teñen
lugar no noso cerebro e que cada vez grazas á Ciencia comprendemos mellor.
ACTIVIDADE
Lee o seguinte texto. É un fragmento dun artigo publicado no xornal El País.

a.- Qué hormonas liberamos aofacer deporte?
b.- Qué nos sucede despois de facer deporte?
c.- Qué nos pasa se facemos deporte habitualmente?
Fomenta a sociabilidade
É case imposible facer deporte de forma individual. Aínda que salgamos a correr, é
habitual acabar facéndoo en grupo. Cando levamos a cabo actividades deportivas
tendemos a ser máis sociables.
Fomenta a autonomía e a integración social.
Do mesmoxeito, realizar actividade física
permítenos mellorar como sociedade. Por
exemplo, está comprobado que en
persoasmaiores a práctica deportiva
favorece que manteñan a súa autonomía
persoal e mellorar en xeral a súacalidade
de vida.
Como ves, non só debemos pensar nos
aspectos físicos. Toda a actividade que
levamos a cabo actúa sobre nós de forma
integral, repercutindo no noso estado físico
e anímico.
ACTIVIDADE Eres unhapersoa activa?

Para descubrir se o noso nivel de exercicio é o adecuado, imos cubrir unhaenquisa do
ministerio de sanidade.
Entra na web
http://www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/actividadFisica/descubrelo/home.htm
e cobre o cuestionario contestando con sinceridadeáscuestións que expón. Se es
unhapersoa activa, felicidades. Senón, chegou o momento de exporse seriamente un
cambio de hábitos .
ORIXE DO DEPORTE
O deporte é tan antigo como a civilización. Nalgunhas pinturas rupestres xa aparecen
imaxes que poderiamos asociar coa práctica de actividades deportivas. E parece
probado que haimáis de 4.000 anos a civilización chinesaxa practicaba ximnasia
deportiva. Mesmonalgunhaspoboacións, como os antigos maya, o xogo estaba
asociado a rituaisrelixiosos.

Posteriormente, a civilización gregadeuunha gran importancia á práctica de deporte,
aproximándoo á imaxe actual da práctica deportiva. Non só por organizar as primeiras
olimpíadas, senón por atribuírlleunha gran importancia na educación dos seus mozos.
Con Roma diminuíu a importancia do deporte, que derivoumáis cara a espectáculos
de masas como os dos gladiadores e relegando o exercicioaoadestramento militar.
Nos séculosseguintes non mellora a
situación. Durante o medievo non é
habitual
tampouco
a
práctica
deportiva. A pesar diso, sabemos que
en países como Francia ou un
Inglaterra foipopular un xogochamado
“ Soule”. Xogábase golpeando unha
pelota
cunpauoucospés
tentado
introducilana portería do equipo
contrario. Nassúas dúas variantes foi
un precursor do hockey e o fútbol
modernos.
Orenacemento, con todos os seus
cambios sociais, cambia a percepción

Detalle dun partido de Soule. Fonte. Wikipedia

do deporte, que comeza a recuperar prestixio social como elemento positivo na
educación das persoas. Aparece o Calcio, moi parecido ao fútbol actual e que xaconta
con normas máis definidas que o Soule.
E a partir de aí a expansión do deporte faisexa imparable, estendéndose entre todas
as clases sociais e converténdosenunha parte cada vez máis importante en
sociedades ata alcanzar a gran eclosión actual, na que todos somos conscientes da
súa importancia nanosasaúde e desenvolvementopersoal.
ACTIVIDADE
Elixe un deporte que che guste e documéntate sobre a súa historia e beneficios para a
saúde da xente que o practica. Con toda esa información, prepara unha presentación
para facerunha breve exposición aosteuscompañeiros.
CÓMO ELIXIR UNHA ACTIVIDADE FÍSICA-DEPORTE?
Antes de comezar a practicar un deporte –oucalqueraactividade
física- é importante ter en conta se se adapte ben ásnosas
características e estado físico.
Toda actividade pode dividirse en dous grandes grupos.
Aeróbicas y anaeróbicas
Actividades aeróbicas. Como indica o seunome, son exercicios
que necesitan osíxeno para poder levar a cabo. Neste grupo
estarían todas as actividades físicas que realizamos durante un
período longo de tempo a un ritmo máisou menos moderado.
Englobaría por exemplo correr de forma suave, camiñaroufacer
bici.
A nivel fisiolóxico implica que consumimos osíxeno para extraer
enerxía dos azucres e graxas de reserva que temos no noso organismo.
Trátasedunhaactividade que podemos manter durante bastante tempo, o que a fai
ideal para manter un peso adecuado e mellorar a nosa resistencia.
A Organización Mundial da Saúderecomenda un mínimo de 150 minutos semanais de
actividade aeróbica para manter un bo estado físico. Algo tan sinxelo como camiñar
menos de tres horas á semana achéganosestes beneficios.
•

Eliminamos graxas. A graxa non deixa de ser unhareserva de enerxía que
consumimos ao realizar exercicio aeróbico.

•

Disminúe a tensión arterial. Tela alta é un dos maiores factores de riesgo
cardiaco.
•

Reduce os niveis de colesterol, que son outro
factor para ter en conta para os problemas
cardíacos.

•

Mellora a nosacapacidade pulmonar.

•

Aumenta a reabsorción de calcio por parte dos
nososósos.

•

Mellora o estado de ánimo. Faidiminuír os niveis de adrenalina, ahormona
responsable da tensión e favorece a secreción de endorfinas. Estas últimas
son as responsables da sensación de benestar que sentimos despois de facer
deporte.

Actividades anaeróbicas
Trátase de actividades moi intensas na que toda a
enerxía que usan os músculos provén do seu propio
metabolismo e sen a intervención de osíxeno (non
intervén a respiración). Sería por exemplo unha
carreira breve, realizar abdominais ou levantar pesas.
Como toda actividade física, tamén ten beneficios para
o organismo..
•

Fortalece e desenvolve os músculos. Ao
realizar esforzos intensos durante períodos
curtos favorecemos o incremento da masa
muscular.

•

Trátasedunhaactividademoiesixente a nivel
cardíaco
e
que
mellora
o
estado
cardiorespiratorio.

Con todo, este tipo de actividades máis “explosivas” implican máis risco de lesións.
Por iso é importante realizar estiramentos previos e realizar como quecemento
actividades aeróbicas antes de iniciar os esforzos anaeróbicos.
A maior parte de deportes combinan estesdous tipos de actividades, aínda que as
proporcións varían enormemente. De modo xeral, para elixir un deporte debemos ter
en conta que se axusteaosnosos gustos (gústanme deportes de equipo ouindividuais?
ao aire libre ou en espazoscubertos? ...?) e as nosas capacidades físicas e estado de
forma.
ACTIVIDADE
Segundo a Organización Mundial da Saúde, os nenos e mozos deben
manterunhaactividade física elevada. Estas son as súasrecomendacións
•

Os nenos e mozos de 5 a 17 anos invistan como mínimo 60 minutos diarios en
actividades físicas de intensidade moderada a vigorosa.

•

A actividade física por un tempo superior a 60 minutos diarios reportará un
beneficio aíndamaior para a saúde.

•

A actividade física diaria debería ser, no seumaior parte, aeróbica. Conviría
incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que
reforcen, en particular, os músculos e ósos.

Partindodestes datos, deseña un cartel para colocar no teu centro e informar os
teuscompañeiros das recomendacións da OMS.
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