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Formación e exercicio guiado

Circuíto de 7 km sinalizado
Sábados ás 17:30 h. a partir do 16 de marzo

Sitio de reunión, Carballeira de Francos
Apuntarse 981 809 707, ou servizossociais@teo.gal

Texto EDS Segatur
Altura máxima: 233.90 mts - Altura mínima: 86.23 mts
Velocidad máxima: 4.36 km/h - Velocidad media: 3.89 km/h
Distancia: 6.76 km
Desnivel Neto alturas máxima e mínima: 147.68 m
Desnivel acumulado positivo 172.73 m
Desnivel acumulado negativo 172.73 m
Pendente media de ascenso: 4.27%
Pendente media de descenso: 6.38%
Pendente máxima ascenso: 9.57%
Pendente máxima descenso: 12.47%
Distancia aproximada real 6.77 km
Cálculo IBP 29 HKG
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Texto EDS Segatur

AlTurA máximA: 233.90 m - AlTurA mínimA: 86.23 m

VElociDADE máximA: 4.36 km/h - VElociDADE mEDiA: 3.89 km/h

DiSTAnciA: 6.76 km

DESniVEl nETo: alturas máxima e mínima: 147.68 m

DESniVEl AcumulADo poSiTiVo: 172.73 m

DESniVEl AcumulADo nEgATiVo: 172.73 m

pEnDEnTE mEDiA DE AScEnSo: 4.27%

pEnDEnTE mEDiA DE DEScEnSo: 6.38%

pEnDEnTE máximA AScEnSo: 9.57%

pEnDEnTE máximA DEScEnSo: 12.47%

DiSTAnciA AproximADA rEAl: 6.77 km

cálculo iBp 29 HKg

mancucoanimacion@gmail.com / mancucoanimacion

(+34) 698 176 171       (+34) 699 873 715



VIDA SAUDABLE
un dos máximos obxectivos do benestar físico e emocional e fomentar a vida 
saudable dende diferentes ámbitos. Vos propoñemos unha actividade de fomento  
da vida saudable con formación e exercicio guiado nun circuíto de 7 km sinalado 
polo noso concello.

PREPARACIÓN
mATEriAl
cando comezamos calquera tipo de actividade, existen unha serie de requerimentos 
persoais e materiais para o desenvolvemento axeitado da actividade.
realizaremos un circuíto de 7 km, para eso debemos ter en conta:

1	 Bo calzado, cómodo e que non faga dano, primordial, debendo de evitar estrear 
un calzado por moi cómodo que sexa, a non ser que o usaramos anteriormente 
en varios ocasións para camiñar pequenos traxectos. É aconsellable valorar a 
posibilidade de introducir plantillas de xel.

2	 roupa transpirable e elástica que resulte confortable. coidado coa roupa  
moi axustada, ao final crea rozaduras.

3	 gorra para protexerse do sol.

4	 gafas para protexerse do sol.

5	 levar unha pequena mochila con auga para hidratarse, toalla, crema  
solar e outros elementos persoais de interese que non molesten e 
pesen en exceso.

6	 roupa ou elementos que reflictan (chaleco) ou lanterna, aínda que  
sexa de día.

pErSoAl
1	 non saír sen almorzar nin despois de comer.
2	 Buscar condicións meteorolóxicas favorables. Evitar saír con moito calor.
3	 levar documentación axeitada da ruta a facer ou compartir. complementamos a 

información con dispositivos tecnolóxicos de ultima xeración móbiles, gps.
4	 Se levamos mascota, levar o material necesario para a súa atención.

> Aumenta e favorece a creación de glóbulos brancos, polo tanto mellora 
as nosas defensas.

> Reduce os valores da presión arterial.
> Axuda a baixar o colesterol.
 camiñando dunha forma regular un promedio de 3 veces por semana en sesións 

de entre 30 e 40 minutos como complemento dunha dieta saudable.
> Prevén a aparición de diabetes.
> Axuda a perder peso
 o proceso de queima de graxa comeza uns 20 ou 25 minutos despois de comezar a 

camiñar. Despois dos 30 minutos aparte de queimar graxa desenvólvese masa muscular.
> Mellora o humor.
 créanse endorfinas hormonas que contrarestan elementos como o cortisol e 

favorecen o mellor humor.
> Recarga o corpo de vitamina D.
 Expoñendo o corpo o sol coa roupa e unha crema axeitada.
> Socializa e favorece as relacións inter persoais e cos animais.
> Coñecemos o noso entorno natural paisaxístico e urban máis próximo ou 

novos espazos.
> Reduce o estrés.
 reduce os niveis de cortisol a hormona que xurde en resposta o estrés mellora. 

créanse endorfinas hormonas que contrarestan o cortisol e favorecen o mellor humor.

ALIMENTACIÓN SAUDABLE
camiñar debemos asumilo coma un elemento máis da nosa vida saudable e coma 
un complemento necesario dunha dieta axeitada.
non hai alimentos malos, senón malas formas de xestionar a combinación de alimentos. 
cada persoa é un organismo complexo multifuncional que necesita unha serie de aportes 
para as súas funcións biolóxicas. Estes aportes poden variar en función da nosa idade, 
sexo, saúde, enfermidades, actividade diaria que desenvolvemos. non sempre podemos 
comer da mesma forma ao longo da vida nin todos os alimentos. Así que non hai dietas 
xenéricas senón dietas específicas para cada un. 

ANTES DE SAÍR
cando temos a parte persoal e material lista, antes de saír, debemos de 
prepararnos para o circuíto. E moi impórtante antes de comezar unha actividade 
física de continuidade como camiñar durante un longo período de tempo preparar o 
corpo para que este este máis receptivo e dinámico.
E recomendable, máis ben case obrigado antes de saír, facer unha serie de 
exercicios de mobilidade articular e estiramentos para prepararnos. comezar a 
camiñar en frío pódenos crear fatiga muscular, tiróns, cambras ou outro tipo de 
molestias.
os estiramentos poderán realizarse durante a camiñata se e necesario e tamén o 
rematar, igual de importante que o comezar.

A QUE RITMO DEBEMOS DE CAMIÑAR?
Esta e unha pregunta moi interesante. podemos camiñar a ritmos diversos 
en función das nosas características físicas e de saúde. pero unha referencia 
importante é que debemos intentar camiñar a un ritmo no que podamos ter unha 
conversa dunha forma natural sen dificultades de fatiga. A nosa zancada debe de 
ser media ou corta e debemos de mover lixeiramente os brazos.

BENEFICIOS PARA A SAÚDE DE CAMIÑAR
Ten numerosos beneficios:
> Mellora a mobilidade articular.
> Tonifica muscularmente. Pernas, glúteos,abdominais..
> Aumenta a densidade ósea.
> Mellora a resistencia aeróbica. Nosa capacidade de aguante físico.
> Aumenta a capacidade cardíaca, mellorando a circulación, favorecendo 

o retraso e a non aparición de varices. Ao mesmo tempo aumenta a 
produción de glóbulos vermellos. 
camiñar uns 30 minutos diarios reduce ata un 27% o risco de sufrir 
enfermidades cardíacas e accidentes cardiovasculares.
reduce un 20% el risco de cancro de colón pois evita la acumulación  
de alimentos semidixeridos e move a dixestión.

conSElloS prAcTicoS pArA ElABorAr unHA BoA DiETA:
> Dieta variada con alimentos de diferentes grupos: 

froitas, hortalizas, aceites, lácteos, carnes, peixes.
> Manter un balance adecuado nos alimentos (variedade).
> Moderar as cantidades consumidas.
> Comer menos sal e evitar alimentos envasados e pratos precociñados.
> Evitar o azucre excesivo e a bolería industrial.
> Seleccionar alimentos baixos en graxa.
> Seguir un horario regular e crear unha rutina.
> Procurar beber entre un 1 l e 2 l *  

Depende das necesidades específicas de cada individuo.

CIRCUíTOS E SOCIEDADE
Existen circuítos de senderismo adaptado para persoas en cadeira de rodas, con 
mobilidade reducida ou deficientes visuais.
para os invidentes desenvólvense barras direccionais de madeira ou alumiño que 
permiten o invidente seguir o circuíto sen problema. 
no caso dos usuarios de cadeira de rodas as vías verdes son a mellor opción.
As nosas mascotas comparten con nós a vida e como consecuencia participan do 
noso o ocio activo e saúdable. nos circuítos poden participar dunha forma activa, 
sempre tendo respeto por aquelas persoas que lles poda xerar un problema e levando 
os materiais e complementos axeitados para atender as súas necesidades.

NOVAS TECNOLOXÍAS
A nosa experiencia camiñando podémola complementar coas novas tecnoloxías.  
Hai aplicacións no noso teléfono movil para mellorar e complementar a experiencia. Algunhas  
que poden resultar de interese: runtastic, Endomondo, map my walk e run Keeper entre outras.  
Estas aplicacións contan con podómetros (medidores de pegadas) contadores de tempo, 
xeolocalizadores das rutas, medidores de consumo calórico, entre outras características.

Goza	coas	túas	pegadas		
no	teu	concello	e	percórreo!

lembrade!

mancuco Animación.


