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A nutrición e a aprendizaxe. 
 
Que é a alimentación saudable? É a que contén unha grande variedade de alimentos. O 
consumo debe ser en cantidades abondo que permitan a cada membro da familia cubrir a 
diario as necesidades de enerxía e nutrientes para manterse activos e saudables. 
 
Cunha alimentación variada, suficiente e segura con produtos frescos e naturais consúmense 
as vitaminas necesarias sen requirir suplementos químicos ou farmacéuticos. 
As proteínas que precisa cada organismo dependen da idade, sexo e estado de saúde. Por 
exemplo: as nenas e nenos, os adolescentes e as mulleres embarazadas necesitan un vaso 
máis de leite ao día que o resto da poboación. 
 
Hai 6 grupos básicos de alimentos: 
1.- Grans, raíces e plátano. Este grupo caracterízase polo contido nutritivo rico en 
carbohidratos que constitúen a principal fonte de enerxía que utiliza o organismo. A falta de 
alimentación provoca debilidade e o exceso diabetes e obesidade. 
 
2.- Froitas: Alto valor nutritivo, vitaminas, minerais, auga e fibra. O consumo diario é fonte de 
vitamina C, ácido fólico, ferro, vitaminas tipo B 
 
3.- Verduras: Achegan minerais e vitaminas. As de follas de cor verde intenso e laranxa coma 
ás espinacas e cenorias conteñen vitamina A boa para a vista. 
 
4.- Carnes, aves, mariscos: Son fonte de proteínas necesarias para o crecemento e a 
formación de tecidos. 
 
5.- Ovos, leite e derivados: Aportan vitaminas A, D, calcio e proteínas necesarios para o 
crecemento e o fortalecemento de dentes e osos. 
Unha boa nutrición dá boa saúde e un rapaz saudable aprende mellor. 
 
6-. Graxas e azucres: Dan enerxía ao organismo para que se poidan realizar todas as 
actividades diarias. Son necesarios pero non se debe abusar deles. Cando se dorme, o 
organismo segue realizando funcións como a de manter a temperatura corporal, a respiración, 
circulación do sangue, latexos do corazón e outros. 
 
Unha boa nutrición dá boa saúde e un rapaz saudable aprende mellor, ten máis enerxía 
para aprender na escola e pode rematar ás súas tarefas. 
 
Os alumnos saudables desenvólvense mellor non entorno. Cunha nutrición axeitada teñen 
máis enerxía para explorar o mundo, para conversar, investigar, ler, aprender, xogar, facer 
deporte. 
A proteína e o ferro son dous elementos esenciais para o funcionamento axeitado do cerebro. 
A proteína é crucial para o crecemento das células do cerebro e o ferro é necesario para levar 
o osixeno. Se non consumen suficiente ferro, os rapaces poden ter anemia. Algunhas fontes 
ricas en proteínas son os peixes, as aves, a carne, os produtos lácteos, as noces. Para obter 
ferro deben consumir vexetais verdes, ovos e carne. 
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Cando os xoves consumen demasiado azucre teñen problemas de memoria a curto prazo e 
teñen problemas para quedar quietos. Por iso non deben abusar de bolería, doces, galletas, 
bebidas azucradas nin zumes de froitas comercializados. Tamén deben evitar produtos que 
teñan cafeína coma ás sodas e o chocolate xa que son sobreestimulantes e interrompen a 
concentración. 

 
 
Pódese mellorar a capacidade de aprendizaxe cunha boa alimentación e hábitos 
saudables: 
 
- Asegúrese que ou seu fillo comeza ou día cun bo almorzo. Inclúa cereais o pan, zume o 
froita, leite o queixo. En vez de pan branco pode ser integral para que teña máis fibra. Cando 
merque os cereais chequee o contido para evitar graxas, azucres e sodio. Os zumes de froita 
que sexan naturais. 
 
- Prepárelle un tentempé equilibrado. Para o recreo aconselle que leve ao colexio froita, un 
bocadillo, ou un iogur. Cando merque friames que sexan baixos en graxas como o pavo ou o 
polo. 
 
- Os postres. Prepáreos na casa en vez de comprar doces. É mellor usar fariña integral ou de 
avea e froitos secos. Cando merque snaks asegúrese de mercar galletas baixas en graxa. Para 
picar mellor flocos de millo que pipas ou caramelos. 
 
- Fomente a práctica dun deporte semanalmente. 
 
- Hidratar o corpo: beber ao día mínimo o contido de 8 vasos de auga.  

 
- Reducir o uso da sal. 

 
- Asegura ao teu fillo unha dieta equilibrada e variada en pratos, sabores, 
texturas e consistencia, co fin de que aprenda a alimentarse correctamente. 
 
- Na casa é importante ser disciplinado cos horarios das comidas, e tratar de 
comer ordenadamente; comezar polo primeiro prato, despois o segundo e, por 
último, a sobremesa. 
 
- Pizzas, hamburguesas, refrescos, bolería e lambetadas son alimentos con 
sabores marcados, que lles gustan moito aos adolescentes (tamén aos máis 
pequenos) e ademais son moi accesibles e alcanzables para eles. Non tes porqué 
darlle máis importancia se o teu fillo ou a túa filla consume estes alimentos 
ocasionalmente. Para evitar que formen parte da súa alimentación habitual non llos 
ofrezas na casa, nin como alternativa a comidas máis sas e nutritivas como 
bocadillos, sándwichs, repostaría caseira, froitos secos, macedonias de froitas, 
batidos e zumes. 
 
-  É responsabilidade de pais e nais coñecer e supervisar o tipo de dieta que 
seguen os adolescentes, para evitar que fagan pola súa conta axudas milagrosas ou 
combinacións de alimentos absurdas co obxectivo de adelgazar ou como medio de 
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expresar a súa rebeldía (por exemplo, facerse vexetariano sen ter un criterio claro 
sobre ese tipo de alimentación). 
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... e recorda: 
 
 

Durante a adolescencia ten lugar a puberdade, termo que se refire aos cambios 
biolóxicos que experimenta o neno (maduración sexual, estirón puberal), e que 
o transforman nunha persoa adulta. Isto acontécelles entre os 10 e os 18 anos, 
aproximadamente, e varía duns a outros tanto na idade de inicio coma na súa 
evolución, e depende fundamentalmente da interacción de factores xenéticos cos 
hábitos alimentarios, o estilo de vida e o ambiente psicolóxico e social. Nestes 
anos o adolescente alcanza o seu talle definitivo. 
A alimentación cobra unha importancia especial debido a que as necesidades de 
enerxía e nutrientes son elevadas para facer fronte aos devanditos cambios, e 
varían dun adolescente a outro, segundo a súa idade, sexo, talla, e de forma 
moi importante considerando o grao de actividade física que realice. 

 


