
ACTIVIDADES DE INTRODUCCIÓN 

Lee a seguinte noticia extraída de Internet. 

  

¡ Atención pais ! Epidemia de Accidentes provocados por Patinetas, patíns comúns e patíns en liña, ¿ 

cales son máis perigosos ? 

  

No último tempo os accidentes orixinados nestos adminículos 

experimentaron un crecemento expoñencial, algúns con resultados de 

morte outros de intervencións neuroquirúrxicas e hospitalizacións 

prolongadas. 

 

Dada a alarmante cantidade de accidentes nestes xoguetes, aos cales 

se lles agregaron recentemente os monopatíns, é preciso insistir nas 

normas de seguridade para o seu uso. 

 

En atención a este incremento crémonos na nosa obriga de advertir 

sobre os perigos que encerra o seu uso tanto para nenos como para 

adultos. Para reforzar esta advertencia resumimos unha publicación da revista Archives of Pediatric 

Adolescent Medicine. 

 

Revísanse as características de 154 nenos que usaron patines de rodas, 190 , patíns en liña e 254 patinetas, 

todos eles sufriron danos que motivaron a súa hospitalización. As súas idades estaban entre os 5 e 19 anos.  

Neste estudio apúntase co perigro está máis presente en nenos que en nenas, 75%-25%, o 38% sufriu dano 

na testa, neste caso quenes sufriron máis frecuentemente dano na testa foron quenes usaban patinetas ( 

50.8%), contra 33.7% de quenes usaban patíns en liña e 18.8% en aqueles que usaban patíns comúns. De 

acordo ao Escore de Gravidade de Dano Traumático, quenes usaban patinetas teñen un risco 8 veces maior 

de sufrir feridas graves, que aqueles nenos que usaban patíns comúns e 2 veces máis que os que usaban 

patíns en liña. 

 

Comentario: Nos nosos países os nenos e adolescentes descubriron as patinetas, patíns en liña e 

recentemente os monopatíns. Iniciouse unha alarmante epidemia de accidentes graves orixinados por eses 

xoguetes. Como será imposible impedi-la masificación do seu uso, cremos que a medida máis adecuada é a 

de exixir protectores que eviten ao menos os danos máis graves. Recomendamo-lo uso do casco, en todos 

eles, ademáis de protectores de cóbados, xeonllos e bonecas. A responsabilidade está entregada aos pais 

quenes deben condicionar o uso destas medidas de seguridade, para o uso dos xoguetes e as autoridades 

que non permitan o uso destes xoguetes sen os protectores respectivos e as advertencias que eviten o 

diminúan as complicacións graves nestos accidentes. 

¿Que significa que os accidentes creceran de forma expoñencial? ¿Coñeces algo que creza de forma 

expoñencial? Intenta representar gráficamente os accidentes en función do tempo. 



As  funcións expoñencial e logarítmica  son as que teñen máis presenza nos fenómenos observables,  polo que 

existen diversidade de situacións  cuio estudo implica o plantexamento de ecuacións  expoñenciais ou 

logarítmicas.  

Exemplo disto  é a escala Rither. Nela defínese a magnitude M dun terremoto en función da amplitude A das súas 

ondas superficiais así: M=log A+C onde C =3,3+1,66 logD-logT é unha constante que depende do periodo T das 

ondas rexistradas no sismógrafo e da distancia D deste ao epicentro, en graos angulares. Se quixésemos saber a 

amplitude (intensidade) da onda sísmica teríamos que resolver unha ecuación logarítmica. 

Tamén teríamos que resolver ecuacións  se queremos achar o número de horas precisas (t) para que a bacteria  

Escherichia coli presente no intestino de moitos mamíferos achegue un número concreto. (P=P0.2t/D  siendo  P= 

8000 bacterias,  P0  =500 D=30).  

Análogamente se queremos achar a antigüidade dun oso achado nun xacemento arqueolóxico sabendo que 

conten o 20% do  carbono 14 que contiña en vida do animal, temos que resolve-la ecuación: 0,2=e-0,000121t .   

 

 

 


