
Este ano AGAMFEC celebra en Vigo os seus vinte anos de Congresos de 
Medicina de Familia, e querémolo celebrar  contigo.

 ¡¡¡Revisa este planning e non faltes a nada!!!

Xornadas 
“Saúde para todos en Vigo” 
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Porque unha parte básica do campo que abarca a Medicina de Familia 
consiste na Atención á Comunidade, este ano AGAMFEC combina as labores 
de formación sanitaria especí�ca cunha serie de encontros coa propia 
poboación galega nos  que poder compartir o que somos, o que vivimos, o
que esperamos chegar a ser e facer, as nosas aspiracións de saúde e 
os medios que poñemos para conseguilo. 

AGAMFEC organiza un calendario de charlas e debates sobre temas de 
plena actualidade con entrada libre, e estás invitado desde xa. 

Organiza:

Colabora:

www.agamfec.com

ASOCIACIÓN GALEGA DE MEDICINA
FAMILIAR E COMUNITARIA

Escola Superior de Arte Dramático de Galicia.

enfamilia.agamfec.com
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Actividade física e promoción da saúde. 
Uso das novas tecnoloxias. Violencia de xenero. EPOC. 
Sendeirismo...

Actividades por e para a comunidade: 

16-22 Novembro

Deseño: @victorjqv



Obradoiro de actividade física e promoción da saúde. 

Trataremos un dos temas candentes hoxe en dia, como é a preocupacion polo uso que fan os 
nosos �llos, adolescentes e adultos das novas tecnoloxias. Abordaremos problemas como  o 
Ciberacoso escolar, Grooming, Sexting, privacidade, suplantacions, tecnoadiccions, ...

Sendeirismo: 22 de Novembro
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Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa 2). De 19.30-20.45

· Novas tecnoloxías. Novas enfermidades? - 17 Nov.

Impartido por Víctor Julio Quesada Varela. Coordinador do Grupo de Novas Tecnoloxías da AGAMFEC.

Falaremos dunha das enfermidades crónicas máis importantes e sen embargo menos coñeci-
das. Que é a Enfermidade Pulmonar Obstructiva Crónica? Cal é a súa relación co tabaquismo? A 
canta xente afecta na poboación galega e que podemos facer para evitalo?  ...

· Día Mundial da EPOC. Que é a EPOC ? - 18 Nov.

Impartido por Jaime Gonzálvez Rey, Fátima Díaz Mosquera e Isabel Portela Ferreño do Grupo de Traballo de 
Enfermidades Respiratorias e Abordaxe ao Tabaquismo da AGAMFEC.

Obradoiro de prevención da violencia de xénero na adolescencia. Trátase dunha iniciativa para 
traballar o desenvolvemento de valores , actitudes e modelos de convivencia baseadas no bo 
trato, e está  dirixido a mozas e mozos novos e adolescentes...

· Quéreme moito, quéreme ben - 19 Nov.

Impartido por Rosana Izquierdo Fernández. Coordinadora do Grupo de Violencia  de Xénero de AGAMFEC.  
Coa colaboración da Escola Superior de Arte Dramático de Galicia.

  

O domingo iremos en barco a Cangas, e camiñaremos entre Cangas e Liméns. Esta 
actividade está aberta a todos os participantes do congreso e cidadanía.  

DATOS TÉCNICOS

Hora de encontro: 10.00 horas
Punto de encontro: Estación Marítima de Ría C/ Cánovas do Castelo, 3. Vigo.
Prezo do billete de barco 4.40€ ida e volta. Para usuarios do cartón metropolitano, 2,60€ ida e volta.
Finaliza no punto de partida (circular): Si
Distancia total percorrida camiñando: 8.84 km.
Di�cultade: BAIXA
Desnivel acumulado 69 m.
Recomendacións: roupa cómoda (chubasqueiro por se chove), calzado deportivo, auga e bocadillos.

16 Nov.
Circuíto distribuído en 6 estacións nas que un grupo de profesionais realizarán unha valoración da
condición física e da composición corporal a todas aquelas persoas que, voluntariamente, o 
desexen. Cos datos obtidos, daráselle un consello sobre como mellorar ou manter o seu estilo de 
vida para coidar da súa saúde e previr enfermidades relacionadas con este.

As medicións antropométricos que se propoñen no circuíto permiten a estimación da composición
corporal e doutras variables que están relacionadas coa saúde, coa capacidade funcional xeral, co 
rendemento físico, a nutrición e o crecemento.

A condición física saudable, defínese coma un estado dinámico de enerxía e vitalidade que permite 
ás persoas levar a cabo as tarefas diarias habituais, gozar do tempo de ocio activo e afrontar as 
emerxencias imprevistas sen unha fatiga excesiva, á vez que axuda a evitar as enfermidades 
relacionadas coa inactividade física e a desenvolver o máximo da capacidade intelectual e a 
experimentar plenamente a alegría de vivir (Colexio Americano de Medicina Deportiva (ACSM),
1991).

Impartido polo Grupo de Actividade Física e Saúde da AGAMFEC.

16 de novembro de 2015.De 16.30 a 20.30. Carpa na Porta do Sol.

ESTACIÓN 1. Zona de recepción
ESTACIÓN 2. Filtro médico
ESTACIÓN 3. Composición corporal
ESTACIÓN 4. Estación de forza e resistencia muscular
ESTACIÓN 5. Valoración da resistencia cardiorrespiratoria
ESTACIÓN 6. Zona de consello sanitario
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