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1.- Hixiene Deportiva e Corporal

¿Qué é a hixiene deportiva?

 Significa manter unha serie de hábitos que axudan a obter

o máximo rendemento no exercicio físico, así como a

realizalo ca máxima garantía



1.- Hixiene Deportiva e Corporal

Antes do exercicio (hábitos)

1. Ter en conta si padecemos algunha enfermidade

2. Non facer exercicio físico en horas que esteñas facendo a

dixestión. Espera 2h.

3. Realizar un quecemento adecuado a actividade física que

vaias a realizar



1.- Hixiene Deportiva e Corporal

Durante o exercicio (hábitos)

1. Usa un equipamento axeitado o exercicio que realizas

2. Non intentes facer máis exercicio do que poidas soportar

3. É importante beber auga si o exercicio e de longa duración



1.- Hixiene Deportiva e Corporal

Despois do exercicio (hábitos)

1. Non pares de repente, camiña unhos minutos

2. Si sudaches debes ducharte

3. Debes beber auga despois do exercicio



1.- Hixiene Deportiva e Corporal

Eleccións do calzado

1. Ademáis do número asegúrate de que a zapatilla se axusta o pé

2. Usar sandalias en verán para evitar que o pé sude

3. Mercar o calzado en tendas especializadas

4. Asegurarse que a zapatilla non che quede pequena, os nenos/as

crecen moi rápido

5. Non te deixes guiar polas marcas ou deseños, escolle a que seña

máis cómoda

6. Non esquezas limpar os pés diariamente

7. Utiliza calcetín limpos cada día



1.- Hixiene Deportiva e Corporal

Elección da roupa

1. A roupa deber ser transpirable

2. Utilizar roupa limpa en cada adestramento

Implementos

1. Deben ser personais e intransferibles



2.- Hábitos Hixiénicos
¿Qué son os hábitos hixiénicos?

 Podemos definilos como as normas de prevención de
accidentes i enfermidades, e de respecto polo
entorno; proporcionan as condicións idóneas para
unha mellor calidade de vida e fan referencia a un dos
principios de prevención:Hixiene

 A hixiene corporal é un dos pilares básicos da
saúde pública

 Consecuencias dunha falta de hixiene
(enfermidades na pel, rexeitamento social,
psicolóxicas, etc)

 O hábitos hixiénicos protexen a saúde do
individuo e a dos demáis, polo que se deben aplicar
durante toda a vida, instauralos na vida cotiá



2.- Hábitos Hixiénicos
¿Qué é a hixiene corporal?

 Podemos definir a hixiene corporal

como os coidados que necesita o corpo

humnao para ter máis vitalidade e

manterse nun estado saudable

 Debemos promover a idea de que a

hixiene é fundamental, tanto para a

saúde como paraa imaxe persoal

 A hixiene persoal depende dun

mesmo



2.- Hábitos Hixiénicos
Hixiene na Actividade Física e no Deporte

 Son un conxunto de medidas e normas que debemos seguir para

garantizar unha práctica deportiva e un estilo de vida

saudable, permitindo un desenvolvemento armónico do noso

corpo, un incremento do rendemento e un benestar social

 É a relación, entón, entre o noso corpo e o clima, espacios

deportivos, auga, roupa deportiva, vestiarios, materiais

deportivos, así como; a hixiene postural, o descanso e

a alimentación



2.- Hábitos Hixiénicos
Recomendacións (UNICEF) para favorecer a

promoción de hábitos hixiénicos tanto na familia

como na escola

1. Predicar co exemplo, tanto na hixiene persoal como na

ambiental

2. Inculcar hábitos dende neno/a, repetindo o porqué da hixiene

3. Repetir os hábitos con regularidade, diariamente

4. Crear un ambiente favorable, no que os artículos de hixiene

estén o alcance das nenas/os

5. Convertir o momento de aseo nunha situación pracenteira, non

castigar, senón mostrar os beneficios da hixiene



2.- Hábitos Hixiénicos
Recomendacións (UNICEF) para favorecer a

promoción de hábitos hixiénicos tanto na familia

como na escola

6. Ser paciente, creativo e inventar actividades, métodos e

estratexias novedosas



3.- Rutinas Hixiénicas
1.- Hixiene na Pel

 Debemos concienciarnos que é mellor ducharse que bañarse,

polo menos 3 veces a semana, sendo mellor pola noite

 Utilizaremos xeles e xabóns cun (PH 6) similar o da nosa pel

 Utilizaremos as nosas mans; para realizar un lixeiro masaxe

sobre a superficie corporal e así eliminar o pó, sudor e outras

sustancias

 Utilizar desodorantes anti-transpirables e lavarse a

faciana e as mans pola maña o saír da casa, e tantas veces

como sexan necesarias no día

 Tamén debemos coidar as unllas (cortalas e limpalas) xa

que debaixo delas deposítase suciedade e favorece o aumento de

bacterias



3.- Rutinas Hixiénicas
2.- Hixiene nos pés

 Debemos ter especial coidado ca hixiene dos pés, debido o

alto risco de contraer enfermidades (fungos, callos,

verrugas, etc)

 Debemos lavalos con auga templada e secalos ben (dedos)

 Utilizar calcetíns limpos todos os días (algodón, fío, etc)

 Na práctica deportiva os pés teñen escasa ventilacion, polo

que sudan e a humedade manténse polo que favorece a

aparición de xermes e fungos

 O calzado deber ser axeitado a actividade que se esteña

realizando, debe ser cómodo e flexible



3.- Rutinas Hixiénicas
A maiores



3.- Rutinas Hixiénicas
3.- Hixiene no cabelo

 Mediante o seu lavado eliminamos a suciedade

 É aconsellable lavalo 2/3 veces por semana en función do tipo

de cabelo (graso, seco…), frotando cas xemas das mans e

terminando cun bo aclarado

 O champú elixirase segundo o tipo de cabelo

Ademáis :

 Os ollos é suficiente lavalos ca cara, tendo en conta non

contactar con eles cas mans sucias, debemos coidar a distancia

a que leemos, escribimos ou vemos a televisión/móvil

 Non debemos introducir obxectos para limpar as nosas

orellas



3.- Rutinas Hixiénicas
4.- Hixiene nos xenitais

 É unha zona de especial coidado onde se debe prestar atención

polas súas características estructurais e funcionais

 Recoméndase que sempre despois de realizar actividade física se

limpe e se mude a roupa interior

 As rapazas que teñan a menstruación deben ducharse

diariamente e os rapaces deben baixar a pel do prepucio e lavar

o glande



3.- Rutinas Hixiénicas
5.- Hixiene buco-dental

 Sabemos que o cepillado contribúe a conservación das

encías, dentes, da saúde en xeral

 Debemos realizar o cepillado despois de cada comida e

antes de deitarnos que é cando máis placa se forma polas

bacterias

 Non debemos compartir o noso cepillo



3.- Rutinas Hixiénicas
Actividade

 Deberedes enviarme un texto WORD ou PDF, con 10 normas

de hixiene que consideredes básicas, nas actividades de tempo

libre

 Para mudar o formato de WORD a PDF, podedes utilizar o

seguinte enlace:

https://www.ilovepdf.com/es

https://www.ilovepdf.com/es

