
TEMPO LIBRE SA: Resulta saudable para o noso benestar 
ter afeccións que fomenten o noso crecemento e 
curiosidade, que nos permita desenvolver os nosos 
talentos e inquedanzas, así como compartir tempos con 
persoas ou grupos que nos fagan sentir ben. Recorda que 
non tes que tragar con algo que non che gusta!

COMUNICACÓN: Saber dicir que NON ante a presión de 
grupo; ter estratexias para comunicarte de forma asertiva 
e que non teñas que tragar con algo que non che gusta é 
básico para o noso benestar. Tamén é saudable expresar 
como nos sentimos para que as persoas poidan 
coñecernos e axudarnos cando o precisemos. Lembrade 
que non so as palabras comunican; a mirada, o sorriso e o 
resto do noso corpo pode dicirnos moitas cousas.

RELAXACIÓN: Ter ferramentas para saber qué facer ante 
unha situación tensa como pode ser un exame, un 
traballo, unha conversa pendente, etc. axudará a facernos 
conscientes desa realidade e aceptar as cousas tal e como 
veñen con consciencia. 

ALIMENTACIÓN: Poñer conciencia na alimentación, ter 
uns horarios para comer relacionados co resto da rutina 
diaria axudará a que o meu corpo se sinta máis coidado. 
Tamén debemos escoitar o noso corpo, para coñecer 
aquilo que lle senta ben e aquelas cousas que nos 
“revolve”.

DIVERSIDADE: Os corpos son todos diferentes. Querer 
entrar nun patrón que marca o canon estético da época 
pasa, na maioría das veces, por establecer malas relacións 
co acto de comer. Por iso debemos aceptar como somos 
nos e as demais persoas. Que non te coman a olla, na 
diversidade está o gusto!

PRÁCTICAS SEXUAIS SAS: Algunhas prácticas sexuais 
poden supoñer un risco para o noso benestar. Lembrade 
que moitos embarazos non desexados e infeccións de 
transmisión xenital están relacionadas con prácticas 
sexuais baixo o efecto das drogas. É importante coñecer 
os métodos anticonceptivos así como valorar outras 
prácticas sexuais que sexan coidadosas para a nosa saúde.

Unha boa autoestima pasa por comer e non 
tragar!. 

E ti, comes ou tragas?
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Comes ou tragas? é un xogo de cartas de memoria 
composto por 28 cartas divididas en 7 categorías (catro 
cartas de cada unha) e ao mesmo tempo serve como 
recurso para coñecer elementos relacionadas cos hábitos 
saudables e o benestar da mocidade. Pódese xogar en 
solitario ou en grupos de 2 a 4 persoas.

O xogo comeza mesturando as cartas e deixándoas cara 
abaixo ao azar de tal xeito que non é posible ver a imaxe 
nelas. Seguindo unha orde, cada persoa xogadora 
volteará sucesivamente dúas cartas, memorizando a 
situación das mesmas. Cando se atopen dúas cartas 
consideradas da mesma temática ou categoría, a persoa 
xogadora lévaas e ten dereito a escoller outras dúas. Se as 
dúas cartas que escolleu son de distinta categoría, 
colócaas de novo cara abaixo no mesmo lugar e tenta 
memorizar a súa situación. 

- REPARTO DE CARTAS: repártense todas as cartas entre 
as persoas xogadoras. Ponse unha carta aleatoria no 
centro e as persoas xogadoras deben ir engadindo 
aquelas cartas que, estando no seu poder, teñan relación 
con esta. Gañará aquela que coloque a derradeira carta.

- NON TE ATRAGANTES: Colócase unha ringleira de 

 - RELACIÓN DE CARTAS: partindo dunha carta dada, 
elixir aquelas que estean relacionadas con ela: mesma cor, 
forma ou elemento, mesmo tema ou categoría... 

Outra variante pode ser que a persoa que colle dúas 
cartas da mesma categoría, se sabe onde están as outras 
dúas desa mesma temática, as colla e diga “Comes ou 
tragas?” para indicarlle ao resto de persoas xogadoras que 
esa categoría xa está pechada. A partida remata cando 
estean todas as categorías atopadas e gaña a persoa que 
conseguiu levarse mais cartas.

VARIANTES DO XOGO

CONTIDOS PEDAGOXICOS

- “CÓMETE UNHA HISTORIA”: Repártense entre 7 e 12 
cartas a cada persoa xogadora sen que as vexa nun 
primeiro momento e despois cada quen irá deixando unha 
no medio e coas que aparezan, cada persoa xogadora 
deberá ir contando unha historia na que aparezan todos 
os elementos representados nas cartas. 

cartas, de modo que a persoa xogadora pode ver a 
secuencia durante uns segundos. Entón, quen xoga debe 
reproducir a secuencia segundo teña na súa memoria.

A idea que persegue este xogo-guía é fomentar a 
transmisión de valores sas a través dunha experiencia 
lúdica como é o xogar con colegas.

- DISCRIMINACIÓN VISUAL: unha persoa saca unha carta 
do total delas sen que as demais persoas que xogan vexan 
cal é; despois con todas as cartas vistas cara enriba, se lle 
pide que adiviñe cal é a carta que falta.

Unha cousa é comer, gozando do que comes, saboreando 
cada alimento e outra moi distinta é tragar, facelo de 
forma mecánica sen poñer atención ao proceso. Iso fai 
que ás veces nos sente mal a comida, collamos máis peso 
do que nos convén e que non gocemos do proceso. Estas 
dúas palabras están moi relacionadas coa diferenza entre 
hábito saudable e conduta de risco, o primeiro é poñer 
conciencia no que facemos e intentar levar a nosa práctica 
diaria a cousas do cotiá que nos fagan sentir ben, que nos 
enchan de emocións e enerxía positiva. Deste xeito 
estaremos aloxándonos do que nos pode facer dano.

Os factores de protección dentro da prevención de 
condutas aditivas pasa por adquirir uns hábitos sas como 
aos que facemos referencia a través das 7 temáticas que 
aparecen no xogo: 

IDENTIDADE: Respectar todas as identidades sexuais 
axuda a que as persoas non nos sintamos excluídas e as 
asumamos como a norma. Para iso é importante 
coñecernos, para saber identificar os nosos límites e vivir 
plenamente. Non hai que tragar coas inxustizas
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