
¿Por qué unhas xornadas sobre alerxia a alimentos e alerxia ó látex na escola? 

Actualmente un 3%-7,5% da poboación infantil sufre alerxia a alimentos, e un 

1% alerxia ó látex. A alerxia é unha reacción exaxerada do sistema inmunitario ante 

unha substancia inocua para a maioría da poboación. Estos nenos pasan moitas horas 

no entorno escolar, realizando un amplo abano de actividades que poden supor un risco 

importante para súa saúde (obradoiros, comedor escolar, festas, excursións, deportes, 

etc.): ata un 18% das reaccións documentadas ocorren no ámbito escolar. Excluilos de 

celebracións, comedor e ocasións especiais, pode ser unha solución, pero seguramente 

non é a mellor, nin a máis integradora. Esta actividade pretende dotar ós participantes 

de coñecementos e recursos que permitan integrar os nenos alérxicos a alimentos e 

látex na aula e no comedor, con plena seguridade. 

 

Obxectivos: 

- Aportar coñecementos básicos sobre a alerxia alimentaria e a alerxia ó látex. 

- Aportar información sobre as pautas de prevención que permitan minimizar o risco de 

presencia do alerxeno no entorno: sustitución/retirada de certo material escolar, 

programación de actividades festivas e excursións seguras para todos, e recursos 

didácticos. 

- Aportar información sobre as medidas de prevención a tomar nos comedores 

escolares: identificación de alerxenos, menús de sustitución, interpretación do 

etiquetado, elaboración sen contaminación cruzada. 

- Presentar as nocións básicas imprescindibles para recoñecer os signos e síntomas que 

manifestan o inicio dunha reacción, e cómo proceder para protexer ó alumno 

(protocolo de emerxencia). 

 

ACTIVIDADE RECOÑECIDA POLA CONSELLERIA DE EDUCACION E 
ORDENACION UNIVERSITARIA DA XUNTA DE GALICIA 

 

             
 

 
 

Santiago de Compostela, 17 e 20 de Novembro 2010 
Escola Universitaria de Optica e Optometría 

Campus Vida 

15782 Santiago de Compostela 

 

Dirixida a: Profesorado de centros de ensino non universitario 

dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da 

Xunta de Galicia. 

 

Xornadas Informativas para Profesores: 

 

Alerxia a Alimentos, 

Alerxia ó Látex 
 

Dificultades na Escola 
 



 

 

PROGRAMA 

 

1ª SESION: Mércores 17 de Novembro 

 
17:00 h.-   Recepción e entrega de documentación 

17:30 h.-   Inauguración das Xornadas. 

 

17:45 h.-   Alerxia a Alimentos. Síntomas, diagnóstico, tratamento. 

Dr. Eladio Rodríguez. Alergólogo da Unidade de Alerxia do Servicio de 

Pediatría do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago 

C.H.U.S. 

 

18:45 h.-   Alerxia ó Látex 

Dr. Antonio Parra. Xefe do Servizo de Alergoloxía do Complexo 

Hospitalario Universitario de A Coruña CHUAC 

 

19:45 h.-   Descanso 

 

20:00 h.-   Actuación ante unha reacción alérxica. 

Dr. José Mª Martinón. Xefe do Servicio de Pediatría do Complexo 

Hospitalario Universitario de Santiago C.H.U.S. 

 

 

2º SESION: Sábado 20 de Novembro 

 
10:00 h.-   Alerxia, asma e deporte. 

Dr. Eladio Rodríguez. Unidade de Alerxia do Servicio de Pediatría do 

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago C.H.U.S. 

 

11:00 h.-   Dificultades na escola. Recursos prácticos na clase. 

Mª del Pilar Muñoz. Presidenta de AEPNAA 

 

12:00 h.-   Descanso 

 

12:15 h.-   Dificultades no comedor. Recursos prácticos na cociña e no comedor. 

Mª Dolores Mouriz. Vocal de AEPNAA 

 

13:15 h.-  A organización dun comedor escolar. Un caso de referencia. 

Mª Cecilia Rodriguez, Rosalina Martínez, Dolores Vázquez. 

Coordinadora, Nutricionista e Cociñeira da Rede de Comedores 

Escolares do Concello de Ames 

 

14:00 h.- Clausura das Xornadas

 

COLABORAN 
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