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O curso 2016/17 a  Oficina de Medio Ambiente estivo 
formado por un grupo multidisciplinar de estudantes, 
procedentes de diferentes centros da UDC. O persoal bolseiro 
da OMA formárono estudantes de Química, Bioloxía, 
Enxeñaría de Camiños, Arquitectura, Arquitectura Técnica, 
ciencias da educación, Filoloxía , Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional,  excepto tres persoas que teñen adicación 
completa á oficina o resto están acollidos ao programa 
Green Campus, e que achegaron a súa perspectiva da 
problemática medioambiental e traballaron en mellorar os 
Campus da UDC en ámbitos como o aforro enerxético, a 
mobilidade sustentable, a xestión de residuos, a conservación 
de biodiversidade, entre outras actividades que se detallan 
na presente Memoria, mediante diversas actividades 
formativas, obradoiros e saídas de campo. Grazas a isto, 
cada curso académico conséguese que os Campus da UDC 
sexan un pouco mellores ambientalmente.  
O seguinte calendario académico recolle o resumo das 
diferentes actuacións levadas a cabo: 
 
 
0. COORDINACIÓN E RESPONSABILIDADES. 
A oficina de Medio Ambiente (OMA). A Oficina de Medio 
Ambiente (OMA-UDC) está situada no Edificio Xoana 
Capdevielle, na Vicerreitoría de Planificación Económica e 
Infraestruturas. A súa función é a de participar na 
coordinación e realización de diferentes actuacións de tipo 
ambiental na UDC. Desta forma, os obxectivos e funcións da 
OMA teñen que ver con dous campos prioritarios, como son 

a xestión ambiental xeral e a sensibilización e participación 
da comunidade universitaria nas cuestións relacionadas co 
medio ambiente.  
Así, as actuacións poden encadrarse nos seguintes eidos:  
a. Avaliación, información e divulgación ambiental nos 
campus da Universidade da Coruña.  
b. Participación e corresponsabilidade ambiental.  
c. Proxectos sectoriais concretos relacionados coa xestión e a 
sustentabilidade ambiental.  
 
 Colaboración ADEGA-OMA. ADEGA (Asociación para a 
Defensa Ecolóxica da Galiza) é unha asociación ecoloxista 
con ampla experiencia en proxectos de sensibilización e 
educación ambiental. Neste curso continuouse coa 
colaboración entre ADEGA e a OMA para organizar ao 
persoal bolseiro, as súas actividades, campañas realizadas, 
así como actividades desenvolvidas pola propia organización 
na UDC.  
 
Máis información de ADEGA en www.adega.gal.  
 
 Organización do persoal bolseiro. A coordinación entre 
ADEGA e o persoal bolseiro da OMA mantense con un ritmo 
constante durante todo o curso académico. En outubro tivo 
lugar a presentación no edificio Xoana Capdevielle, onde se 
explicaron varios puntos chave de organización a seguir no 
curso:  
 
Reparto de tarefas. Neste curso académico a OMA contou 
con once persoas bolseiras procedentes de diferentes 
titulacións do campus de Elviña, Zapateira e Oza. ( e unha 
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persoa de prácticas do mestrado de dirección, xestión e 
innovación de institucións educativas e socioeducativas) 
Ademais da organización de actividades concretas nas que 
se involucra todo o grupo, a cada persoa bolseira, se lle 
encomenda unha tarefa específica que continúa durante 
todo o curso. Das once persoas, tres teñen adicación 
exclusiva coa oficina de medio ambiente e as outras oito 
ademais da oficina están vinculadas ao proxecto Green 
Campus que está coordinado por cada centro. As  tarefas  
habituais e continuas ao longo do curso son as seguintes:  
 
O  Divulgación. Xestión do correo electrónico, divulgación e 
inscricións  a actividades e avaliación de enquisas. Xestión do 
blog, facebook e twitter da OMA.  
 
o  Compostaxe. Mantemento das áreas de Filoloxía, EUAT, 
CC, ETSECCP, Educación e Oza.  
 
O  Biodiversidade. Mantemento e xestión do Monte da Fraga.  
 
o  Green Campus. Tarefas asociadas a campañas de aforro 
de auga e enerxía e papel.  
 
o  Xuntanzas. As persoas bolseiras expoñen o estado das súas 
tarefas e a persoa encargada de ADEGA asesóraos e 
actualízaos con novas tarefas. As xuntanzas son na sala de 
xuntas do edificio Xoana Capdevielle.  
 
o Grupo de correo electrónico e whatsapp. Para o avance 
das actividades e para estar todo o grupo en contacto e 
coordinado no día a día, creouse un grupo, onde 

intercambiamos artigos, notas de prensa, crónicas, 
fotografías das actividades da OMA, entre outros 
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1. DIVULGACIÓN: OMA NAS REDES. 

 

 

 

Durante o curso 2016/17, a OMA continuou cunha ampla 
actividade nas redes sociais, para seguir co traballo que o 
persoal bolseiro doutros anos comezaran. O papel das redes 
sociais na divulgación de actividades é fundamental. Nun 
tempo no que a xente está conectada á rede case que as 
24 horas do día, chegar a eles por estes medios é máis doado 
do que foi hai uns anos, cando comezou a funcionar esta 
Oficina.  

A Oficina de Medio Ambiente, ten como principal labor a 
divulgación e animar aos estudantes e membros da 
comunidade universitaria a participar das actividades de 
carácter ambiental, para tomar conciencia do problema 
medioambiental que temos e ofrecer  posibles solucións.  

ter un papel activo nas redes sociais é primordial para chegar 
á xente máis nova que ao mesmo tempo é a máis abondosa 
entre a comunidade universitaria. E por isto que a OMA conta 
con diferentes contas nas redes sociais, como son. 

• O blog da Oficina, onde se publican as actividades, 
memorias e novas máis destacadas para toda a 
comunidade. 

• A páxina do Facebook, onde se comparten as 
actividades para facilitar que sexan coñecidas polos 
estudantes.  

• A conta de Twitter, cun papel máis activo e 
continuado, case que as 24 horas do día, onde a 
través de 140 caracteres contamos a actualidade da 
Oficina, da Universidade, da Coruña e de Galiza en 
xeral.  

Con estas redes chegamos non só ao estudantado, senón a 
meirande parte de persoal da UDC, que na súa maioría xa 
conta con estas redes sociais, ademais de público en xeral 
de toda a contorna, que nos segue para estar ao tanto das 
nosas actividades.  

 

   Seguidores ou visitas Aumento (%)  

Blog   59232 (40871)   45% 

Facebook  1062 (962)   10% 

twitter   560 (492)    14% 

() Entre paréntese: usuarios/as do curso 2015-16. 
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As publicacións no Facebook coas que a máis xente 
chegamos, móstranse na seguinte imaxe, pasando nalgunha 
delas das 2000 persoas. O número de persoas aos que chega 
cada publicación, e inferior ao de outros anos, xa que o 
modo de publicar este ano foi distinto. Fixéronse moitas 
publicación da mesma actividade, con distinto contido, para 
tentar chegar a  moita máis xente sen cansar coa mesma 
nova. 

 

Na conta de Twitter, no total dos nove meses de curso, 
chegamos a 92937 persoas, máis ou menos a poboación de 
Santiago de Compostela.  

Según as estadísticas que fai Twitter, os nosos receptores 
teñen una media de idade de entre 18 e 34 anos, sendo máis 
homes que mulleres.  

No blog da Oficina, a entrada máis vista foi a da VII Xornada 
da Sustentabilidade, con 2009 visitas.  No blog publícanse 
aquelas noticias relacionadas con actividades que 
realizamos ou aquelas que teñen un vínculo moi grande co 
papel da Oficina e a UDC.  

Con estes datos, podemos dicir que o aumento de usuarios e 
visitas ás nosas redes, segue a tendencia positiva do curso 
pasado. 

Non só a comunicación das actividades se fai a través das 
redes sociais, senón que mediante o correo interno da UDC, 
chegamos a miles de persoas. Nos diferentes correos 
xestionamos as inscricións para as actividades, resolvemos 
dúbidas que teña a xente e comunicamos aquelas noticias 
de máis importancia para a comunidade propia da UDC. 
Este curso decidimos facer una listaxe de comunicación 
propia, para chegar a un público interesado nas actividades 
da OMA, para non colapsar os correos da xente que non 
está interesada nas actividades da OMA.  

Esta listaxe propia da OMA comezará a funcionar no vindeiro 
curso.  
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Participantes nas actividades 

As actividades que oferta a OMA teñen gran aceptación 
polos membros da comunidade universitaria 
 
Como se ve no gráfico, hai gran variedade no número de 
participantes segundo  a actividade, pero tamén coa oferta 
de cada unha delas.  
 
 
 

 
 
Neste curso, só tivemos que cancelar unha actividade por 
motivos climatolóxicos. O resto leváronse a cabo da maneira 
planeada. En moitas ocasións, a xente repite dunhas 

actividades para outras, polo que este é outro dos motivos 
polo que fixemos a listaxe de difusión.  
 
A  aceptación das actividades, danos un pulo para seguir 
traballando nesta Oficina, para tentar concienciar e implicar 
aos membros da UDC na conservación do medioambiente.  
 
A prensa de ámbito local axúdanos en moitas ocasións en 
divulgar as nosas actividades, así como a TV e a radio.  
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2. MONTE DA FRAGA. 
 

 
O Monte da Fraga, é un bosque de tipo Atlántico que se sitúa 
no campus da Zapateira, arredor da Facultade de Ciencias e 
Filoloxía. 
No ano 2007 comezou o proxecto de rehabilitación do Monte 
co obxectivo de recuperar tanto as áreas forestais  de 
vexetación autóctona, ocupadas maioritariamente por 
eucaliptos e toxos, como o salgueiral asociado ao manancial 
e as áreas de matogueira existentes. Para iso taláronse as 
especies alóctonas e repoboáronse con especies propias de 
Galicia como o carballo, o castiñeiro, o acivro e o bidueiro 
entre outras. 
 
Durante este ano os bolseiros realizaron diferentes 
actividades de seguimento, dirixidas pola Dra Elvira 
Sahuquillo, profesora de botánica da Facultade de Ciencias: 
 
Mantemento dos camiños abertos e accesibles, fundamental 
para converter o Monte da Fraga nun lugar que se poida 
visitar. 
 
Control do estado fitosanitario e do calendario fenolóxico 
das diferentes especies. O monte está divido en diferentes 

zonas, das que se elixiron unha serie de especies vexetais 
para facer o calendario fenolóxico. 
 
Seguemento das poboacións de especies invasoras. 
 
Propostas para o seguinte curso:  
 
 “Árbore da lembranza, esta idea suxerida pola profesora de 
botánica, Elvira Sahuquillo, ten  dous obxectivos, que cada 
promoción deixe un recordo na Facultade implicándose na 
recuperación deste espazo  e repoboar a parte alta da zona 
da charca. A actividade consiste na plantación dunha 
árbore no Monte da Fraga por parte de cada nova 
promoción de bioloxía que entra na universidade. 
 
 
 

2.1 Curso de interpretación do patrimonio 
 

Atendendo as propostas do curso anterior, formámonos para 
realizar un roteiro interpretativo  polo Monte da Fraga. Para 
iniciarnos nesta actividade solicitamos a colaboración dunha 
experta nesta materia,  a profesora Araceli Serantes (Boli)  de 
Educación Ambiental na UDC e socia da AIP (Asoc. Para la 
interpretación del Patrimonio). Dende a Oficina de Medio 
Ambiente organizamos un curso de dúas xornadas para o 
persoal bolseiro e aberto a todo o público. 
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O programa do curso 
consistiu primeiro no 
recoñecemento do 
terreo, o  profesor de 
Ciencias da área de 
Botánica, Manuel 
Pimentel,  explicounos 
as características do 
monte da Fraga e 
fixemos un roteiro 
guiado. Dende 
ADEGA explicamos en 
que consisten os 
proxectos de 
voluntariado 
ambiental e as 
actividades 
desenvoltas neste 
espazo, xa que un dos 

obxectivos é que a comunidade universitaria coñeza e se 
implique na recuperación deste lugar, por unha banda, 
temos os proxectos de estudo do departamento de botánica 
e por outra a participación social. Unha vez recoñecido o 
proxecto e o lugar a profesora Araceli Serantes (Boli) 
explicounos como comunicar unha guía con éxito, como 
facer un panel atractivo, obxectivos e criterios a ter en conta 
para facer o roteiro. Este curso contou cunha parte práctica, 

onde por grupos, fixemos un esbozo do que sería o panel 
interpretativo. 
Ao longo do curso contamos co asesoramento de Boli e 
tivemos no grupo unha persoa de prácticas do mestrado de 
dirección, xestión e innovación de institucións educativas e 
socioeducativas,  que fixo o deseño do panel. 
 
  
2.2 ROTEIRO POLO MONTE DA FRAGA E PANEL INTERPRETATIVO 
 
O roteiro polo monte da Fraga é un roteiro circular, en forma 
de 8. Consta dun traxecto que percorremos todo o Monte da 
Fraga que nos levará uns 50 minutos a paso lento, e outro 
traxecto onde reducimos o tempo á metade, neste opción 
visitamos a zona máis evolucionada do monte (onde 
comezaron os traballos de recuperación). A dificultade é 
baixa pero si recomendable levar calzado de montaña e/ou 
resistente a auga. 
 
Este roteiro foi deseñado con sete paradas, onde 
presentamos o Monte da Fraga, o proxecto de voluntariado, 
puntos de interese como a depuradora por humidal e o 
manancial, biodiversidade de fauna e vexetais presentes e o 
proxecto de recuperación. 
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Toda esta información está recompilada nun papel 
interpretativo que estará instalado na praza da Fraga, que 
será o punto de inicio e final do roteiro.   
 
Na realización do roteiro e panel estivo implicada unha 
equipa multidisciplinar: 

- Persoal bolseiro da Oficina de Medio Ambiente 
- María R. Lafuente de ADEGA 
- Elvira Sahuquillo e Manuel Pimentel do Dto de Botánica 

da facultade de ciencias  
- Araceli Serantes de Educación Ambiental na UDC e 

socia da AIP (Asoc. Para la interpretación del 
Patrimonio) 

- Angela Fdez estudante do mestrado de dirección, 
xestión e innovación de institucións educativas e 
socioeducativas 

 
O obxectivo é dar a coñecer este espazo e abrilo á 
participación de toda a comunidade universitaria, para iso 
deseñouse o roteiro e o panel interpretativo, deste xeito a 
información é accesible a calquera persoa que libremente 
pode facer o roteiro por este espazo singular da universidade. 
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2.3 XORNADA DE ELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORAS: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O día 23 de febreiro, máis de vinte voluntarios e voluntarias  
estivemos no Monte da Fraga eliminando especies de flora  
exótico-invasora. 
 

 
 
Para ter algunha referencia do efecto que teñen as invasoras 
no noso entorno, Ramsés Pérez de ADEGA explicounos a 
problemática destas especies na nosa terra, aínda que é un 
problema a nivel mundial. 
Actualmente, as plantas  exótico-invasoras considéranse  a 
segunda causa de perda de  biodiversidade en continente e 

https://3.bp.blogspot.com/-L-A0z4jnOAo/WLCyhZ8JghI/AAAAAAAAFcw/80XC3fE80fYx28VrvE8dhYd3VZx_W4nfwCLcB/s1600/IMG_20170223_154242.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-L-A0z4jnOAo/WLCyhZ8JghI/AAAAAAAAFcw/80XC3fE80fYx28VrvE8dhYd3VZx_W4nfwCLcB/s1600/IMG_20170223_154242.jpg�
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a primeira causa nas illas.  
 

 
 
Despois de informármonos, pasamos a parte práctica da 
xornada. Recoñecemento e erradicación das plantas. Nesta 
ocasión traballamos  coa Cortaderia selloane e a Buddleja 
davinii. Dividímonos en dous grupos e comezamos a traballar. 

Non foi un traballo doado, pois en moitos casos as plantas xa 
tiñan un tamaño considerable e arrancar as súas raíces 
supuxo un gran esforzo. 

https://1.bp.blogspot.com/-22opxVjvVQo/WLCyt1FEGEI/AAAAAAAAFc8/Emj_5Q0aixE6gHMbhpIe3QDAP4ekiIlowCLcB/s1600/IMG_20170223_171958.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-22opxVjvVQo/WLCyt1FEGEI/AAAAAAAAFc8/Emj_5Q0aixE6gHMbhpIe3QDAP4ekiIlowCLcB/s1600/IMG_20170223_171958.jpg�
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3. XESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

 

Desde o ano 2010 implantouse na UDC a recollida selectiva e 
a compostaxe “in situ” dos residuos orgánicos dos comedores 
dalgúns dos centros universitarios e dos restos de vexetais 
procedentes do servizo de xardinería. Obténdose excelentes 
resultados en canto a calidade do compost e a participación 
dos diferentes axentes implicados, desde o persoal dos 
servizos de comedor, até a empresa de xardinería da 
universidade.  

 

Inicialmente creáronse áreas de compostaxe na Facultade 
de Filoloxía (FF) e na Escola Técnica Superior de Arquitectura 
(EUAT). Estes proxectos piloto tiveron éxito e polo tanto 
continuouse coa creación de áreas para a compostaxe: 
para a Escola Universitaria de Arquitectura Técnica (EUAT) 
xunto coa Facultade de Ciencias (FCC), para a Facultade de 
Ciencias da Educación (FCE) e para a Facultade de Ciencias 
da Saúde (FCS). Este curso  sumamos unha área máis de 
compostaxe comunitaria na Escola Técnica Superior de 

Camiños, Canais e Portos (ETSECCP) e recuperamos o 
Campusteiro ou compostador dinámico para a Escola de 
arquitectura. 

 

Funcionamento das áreas de compostaxe 

Cada área conta con entre 3 e 4 compostadores, de 320L, 
1050 L e 1400 L, segundo necesidades. Estes composteiros 
permiten atender un volume de ata 20 Kg/día de residuos 
orgánicos. Son un sistema de baixo custe, tecnoloxía sinxela e 
gasto de enerxía moi reducido.  

A totalidade dos residuos orgánicos xerados nestes centros 
ao longo do ano, algo máis de 10000 kg, xunto con outros 
3000 kg de restos vexetais triturados, foron tratados nestes 
composteiros.  

 

O proceso implica a distintos axentes:  

 

- Persoal bolseiro da OMA. Encargado do mantemento: 
mestura da materia orgánica con estruturante e auga, facer 
control de temperatura e humidade.  
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- Persoal traballador dos comedores universitarios. Encargado 
de facer a separación selectiva da materia orgánica e 
engadila ao composteiro.  

- Persoal traballador da empresa de xardinería. Encargado 
da trituración e subministro de material estruturante 
procedente das podas do campus para as áreas de 
compostaxe. E na última etapa do curso, esta empresa 
colaborou co mantemento das áreas no que o traballo non 
puido ser asumido pola persoa bolseira, debido a cantidade 
de residuo aportado. 

 

Neste curso 2016-2017  houbo adaptacións nestas áreas de 
compostaxe. 

Ampliación da área de compostaxe de FSC, agora mesmo a 
área consta de 3 composteiros de 1.050 L e un de 340 L. Este 
curso incorporouse un bolseiro de Fisioterapia, polo tanto son 
dúas as persoas que se encargan do mantenemento desta 
área de compostaxe. Neste curso ademais fixemos unha 
plantación de aromáticas arredor dos composteiros. 

Encargo á empresa de xardinería da universidade 
(Jardincelas) do mantenemento 3 días á semana dalgunha 
área de compostaxe. Pola cantidade de residuo aportada. 

Instalación de cartel informativo nas áreas xa consolidadas 

Instalación do campusteiro para a área da Escola de 
Arquitectura. O campusteiro é un composteiro dinámico 
onde o persoal da cafetería bota os restos da cociña e o 
persoal bolseiro engade estruturante tres veces á semana. O 
composteiro ten unha hélice que move o material e 
introduce osixeno acelerando o proceso da compostaxe. O 
compost que sae do compostador debe deixarse madurar 
no exterior nun big-bag 

 

Novo composteiro na Escola Técnica Superior de Enxeñeiros 
de Camiños, Canais e Portos 

Este ano incorporamos unha área nova de compostaxe 
nesta escola. O funcionamento é igual ao resto e  para 
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divulgar o proxecto levamos a exposición de compostaxe de 
ADEGA á facultade, son 11 paneis tipo roller e un 
composteiro a cal estivo estivo exposta un mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización de residuos e campaña para a mellora da 
separación en ciencias da Educación. 

 

Na Facultade de Ciencias da Educación instaláronse doce 
contedores de papel co obxectivo de impulsar a súa 
reciclaxe, ao ser unha das facultades nas que máis papel se 
consume e á case inexistencia de papeleiras de reciclaxe. 
Pasados uns meses fixéronse dúas xornadas de 
caracterización dos residuos (en febreiro e en maio) debido a 
que se constatara previamente que non se estaba a separar 
por parte do alumnado pese as facilidades dadas. 

As xornadas de caracterización consistiron en analizar os 
residuos existentes nos contedores azuis destinados ao papel 
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e ao cartón, nas bolsas amarelas destinadas a restos 
inorgánicos e nas bolsas verdes destinadas a orgánicos, e 
constatar canto material estaba no contedor ou bolsa que lle 
correspondía, e canto non, pesando cada material. Esta 
actividade foi aberta a toda o alumnado da facultade, 
explicando a necesidade da reciclaxe. 

Na xornada de caracterización do mes de febreiro 
constatouse que a xente apenas separaba. Analizáronse un 
total de 6 contedores azuis e papeleiras con bolsa amarela e 
verde. Comprobouse que había bolsas verdes destinadas a 
orgánico que só tiñan un 13,8% de restos orgánicos no seu 
interior. Igualmente os contedores destinados ao papel e ao 
cartón tiñan, a maioría deles, máis restos orgánicos e 
inorgánicos, chegando a certos puntos onde o papel e o 
cartón só representaban un 33,3% do contedor azul. 

A partir destes datos de febreiro impulsouse un cambio de 
modelo, xuntando os contedores azuis coas papeleiras de 
bolsa amarela e verde en chamadas illas de reciclaxe, para 
facilitar que se botara o residuo no seu lugar correspondente 
e non no contedor de papel que estaba máis preto das 
aulas. Tamén se realizaron campañas de concienciación 
mediante cartaces que foron elaborados por parte do 
persoal da Oficina de Medio Ambiente e alumnado do 3º 
curso do grao de Educación Primaria que participaron na 
caracterización. 

No mes de maio realizouse unha segunda xornada de 
caracterización para comprobar se xurdiran efectos nos 
cambios preparados previamente e na campaña de 
concienciación. Nesta segunda xornada volvéronse a 
caracterizar os mesmos contedores e papeleiras, polo persoal 
da Oficina de Medio Ambiente. Puidemos comprobar unha 
mellora na xestión, chegando a ter algúns contedores de 
papel un 95,8% de residuo correctamente colocado. A 
principal mellora percibiuse nos contedores de papel e 
cartón, sendo aínda moi pobres os datos ofrecidos polas 
bolsas amarelas e verdes nas que, non obstante, constatouse 
que a reciclaxe aumentou. 

A continuación ofrécense datos comparativos de reciclaxe 
no mes de febreiro e de maio, nas que se pode ver como 
fomos incrementando a taxa de reciclaxe: 
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4. MOBILIDADE SUSTENTABLE. 
 
A UDC conta desde o ano 2010 co Plan de mobilidade e 
espazo público, grazas ao que se converte nun exemplo de 
desenvolvemento de campus universitario sustentable. Os 
beneficios para a UDC son sociais, culturais e económicos.  

Neste plan favorécese ao peón, seguido dos medios de 
transporte non motorizados e o transporte público e, en 
último termo, o vehículo privado. A UDC é consciente da 
necesidade de incorporar a ética da sustentabilidade a toda 
a súa actividade, e pretende fomentar entre todos os seus 
membros a responsabilidade da conservación e mellora do 
ambiente. 

 

SÉRVIZO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS  

Incluído no Plan de mobilidade sustentable da UDC, a OMA 
ofrece un servizo de préstamo de bicicletas a disposición do 
persoal da UDC, tanto a estudantes como a persoal PDI e 
PAS, grazas ás que as persoas interesadas se poden 
desprazar ao campus universitario. A tempada de préstamo 
é o curso académico, de setembro a xuño. No presente 
curso 2016-17 a entrega de bicicletas ascendeu a 105,  98 na 
Coruña e 7 no campus de Ferrol. Con cada unha delas 
entregouse un cadeado e un casco.  

Toda a información sobre este servizo pode atoparse na 
páxina web da OMA-UDC e na seguinte ligazón: 
www.udc.es/sociedade/medio_ambiente/bicis/ 

 

OBRADOIRO DE USO DA BICI NA CIDADE.  

Fixéronse tres obradoiros  coa asociación Mobi-liza,  un xunto 
a entrega de bicos o 28 de setembro , outro o 5 de outubro 
dentro da “Semana da Universidade Saudable” e o terceiro 
dentro da programación das VI Xornadas de 
Sustentabilidade no Nadal, na Facultade de Dereito, Nos 
obradoiros explícase o seu mantemento básico, aprendeuse 
a facerlles reparacións, e como manexalas de xeito correcto, 
e tamén se repartiron trípticos informativos coas normas de 
seguridade editados por Mobi-Liza. Esta asociación tivo unha 
mesa informativa e unha exposición durante todo o día nas 
xornadas. 
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5. CAMPAÑAS DE AFORRO. 
 

5.1 Aforro enerxético  

Continuando coa campaña do curso pasado, pechamos os 
deseños dos autocolantes con consellos para o aforro 
enerxético e foron colados nos diferentes centros. 

EUAT: 

Desde a Oficina de Medio Ambiente Green Campus da 
Escola Universitaria de Arquitectura Técnica decidiron  facer 
unha campaña para concienciar tanto aos estudantes coma 
ao persoal docente e administrativo sobre o consumo 
responsable dos aparatos eléctricos. Existe unha serie de 
aparatos que consomen enerxía a pesar de estar apagados; 
é o  denominado estado ‘stand by’. Esta enerxía inútil fúgase 
tamén polos enchufes, as alargadeiras e os ladróns.  

A campaña empregada para concienciar aos usuarios desta 
escola consiste na pegada duna serie de carteis elaborados 
pola propia oficina de tamaño A5 (fotografía 1) nas mesas 
da aula NET (fotografía 2), na cal se atopan multitude de 
ordenadores que con frecuencia quédanse encendidos, nas 
mesas situadas na zona de traballo da planta baixa 
denominada ``zona wifi´´(fotografía 3), onde habitualmente 

distintos alumnos levan os seus propios ordenadores e  
finalmente nas portas que dan acceso a estes espazos 
(fotografía 4).  

Tamén colocouse unha serie de carteis nas tabicas das 
escaleiras nas que mostran frases de diversa índole, unhas 
motivadoras e outras con consellos 
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campaña para reducir a utilización dos ascensores situados 
na escola e promover máis o uso das escaleiras 

A campaña empregada para concienciar aos usuarios deste 
edificio vai dirixida non só ao alumnado, senón tamén ao 
persoal docente e administrativo. A metodoloxía consiste na 
colocación dunha serie de carteis elaborados pola propia 
oficina de tamaño A5 (fotografía 1) nas  portas de todos os 
ascensores da facultade, tanto nos comúns coma nos 
interiores de uso docente (fotografía 2 y 3) e nalgúns dos 
taboleiros máis visitados da facultade (fotografía 4). 
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Tamén colocouse unha serie de carteis (fotografía 5) nas 
tabicas da escaleira (fotografía 6) nas que se mostran frases 
de diversa índole, unhas motivadoras e outras con consellos. 

Desta maneira esperamos reducir o demostrado impacto 
ambiental que producen os ascensores e conseguir así 
concienciar aos futuros arquitectos técnicos desta escola de 
que o medio ambiente importa, e é que o noso gremio e a 
nosa profesión, o da construción, contribúe moi 
negativamente na contaminación do noso ecosistema 

 

CC. DA EDUCACIÓN 

Tras unha primeira auditoría detectouse que as mesas de 
traballo das zonas comúns estaban normalmente coas luces 

prendidas durante todo o día, incluso cando non facía falta 
ou cando xa non estaban as mesas ocupadas. 

As luces de máis da metade das aulas quedaban acesas e 
as regretas probablemente non se apaguen en ningún 
momento. 

Polo que se decidiu tomar unha serie de medidas;  

- Puxéronse os  cartaces lembrando as condutas 
responsables e deseñáronse uns autocolantes 
específicos para as mesas de estudo e para as aulas. 

- Encargouse ao bolseiro deste centro pasar a apagar 
as luces das mesas e aulas ao final da xornada, 
esperando que cada vez houbera menos acesas. 
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Facultade de ciencias 

Colocáronse carteis co obxecto de fomentar o apagado de 
luces en todos os baños e en todas as aulas. Así mesmo, 
tamén nas aulas, calculouse o consumo enerxético das súas 
luces e indicouse nos interruptores, co fin de dar unha 
referencia do consumo de enerxía por hora. Finalmente, 
colocáronse carteis co obxectivo de promover o uso das 
escaleiras en lugar do ascensor. 
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6. PROXECTO RÍOS. 

O Proxecto Ríos é unha iniciativa de concienciación, 
educación e participación cidadá en defensa dos ríos de 
Galiza. Fundaméntase na realización de inspeccións do 
estado dos ríos por parte de persoas ou grupos voluntarios a 
nivel local, co obxectivo final de facerse responsables da 
vixilancia do río que pasa polo seu municipio ou localidade. 
Estas inspeccións realízanse dúas veces ao ano, en base á 
metodoloxía e materiais de apoio proporcionados polo 
Proxecto Ríos que axudarán a cumprimentar as Follas de 
Inspección. Este informe, e tamén outra información 
relacionada, atópase publicado na páxina web de Proxecto 
Ríos (www.proxectorios.org). 

 

Este ano as inspeccións de outono e de primavera do río 
Lagar realizáronse o 18 de outubro e o 19 de abril no treito 
situado entre o Edificio de Servizos Centrais de Investigación e 
a Facultade de Economía e Empresas organizado pola 
Oficina de Medio Ambiente en colaboración con ADEGA-
Proxecto Ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proxectorios.org/
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Paco Bañobre, educador ambiental de ADEGA e 
coordinador do Proxecto Ríos, foi quen dirixiu ambas 
actividades e quen ensinou como estudar o estado no que 
se atopa o treito do río. O estudo levouse a cabo en distintas 
etapas de observación, como o bosque de ribeira, presenza 
de rápidos, estudo de especies... Tras a toma de mostras coa 
axuda de redes e botas, fíxose un análise in situ, realizando un 
estudo físico – químico (temperatura, pH, nitratos, osíxeno, 
turbidez) e biolóxico (fauna e flora) da calidade do río Lagar. 
O estudo da calidade biolóxica faise mediante o reconto e 
identificación de macroinvertebrados, organismos 
bioindicadores da calidade da auga, segundo o cal se 
obtén un índice que vai desde estado malo, pasando por 
estado deficiente, moderado, bo, e ata estado moi bo. 

Os resultados obtidos sobre a calidade biolóxica en ambas 
inspeccións indican unha calidade moderada do río. A 
temperatura algo elevada e un PH de 7, axeitado para a 
vida no río das distintas especies. Estes resultados mostran 
indicios de degradación do ecosistema debido á 
proximidade dos edificios e a estrada a ese treito do río. 
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7. ACTIVIDADES DO CURSO 2015/16. 
 
7.1  Limpeza do río Lagar 

 

 

 

 

 

 

 

O xoves 6 de outubro realizouse a limpeza do río Lagar, 
organizada pola Oficina de Medio Ambiente e a Asociación 
ecoloxista ADEGA, dentro do programa de limpezas 
simultáneas do Proxecto Ríos. Persoal da oficina e 
voluntariado limpamos de residuos o treito do Río Lagar que 
cruza o campus de Elviña. Treito onde vimos realizando as 
inspeccións do Proxecto Ríos. 

http://proxectorios.org/limpeza/wp-
content/uploads/2011/10/Memoria_Limpeza_2016.pdf 

 A actividade durou aproximadamente dúas horas, na que se 
encheron sacos con todo tipo de lixo, ata chegar ata case 
40 kg. O obxectivo era retirar a maior cantidade de lixo 
posible e así impedir que este contamine o ecosistema ou 
chegue ao mar causando estragos maiores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.2  VII XORNADA DE SUSTENTABILIDADE  
 
 
Esta xornada celebrouse na Facultade de Dereito, co 
obxectivo de promover un consumo consciente e 
responsable entre a comunidade universitaria. Coas 
actividades organizadas, preténdese amosar ao profesorado 
e alumnado unha forma diferente de consumir, propoñendo 
diversos produtos artesanais e coñecendo os obxectivos e 
proxectos de diferentes asociacións ambientalistas. 

http://proxectorios.org/limpeza/wp-content/uploads/2011/10/Memoria_Limpeza_2016.pdf
http://proxectorios.org/limpeza/wp-content/uploads/2011/10/Memoria_Limpeza_2016.pdf
https://4.bp.blogspot.com/-sOueRGVAbIs/V_to78YCJaI/AAAAAAAAE9Q/0Jd21FmAQgQOVuBq_cLDbcLbSwqdmyzKACLcB/s1600/WP_20161006_001.jpg�
https://3.bp.blogspot.com/-NeH7K-ogrGI/V_tp44InpwI/AAAAAAAAE9c/yRLKVOFBynAp45UEAvFnhXnXLcPyZyH8wCLcB/s1600/IMG-20161006-WA0003.jpg�
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Durante todo o día, houbo un gran número de obradoiros, 
coloquios, exposicións das distintas asociacións que 
participaron. Tamén o persoal bolseiro da OMA mostrou parte 
do seu traballo e animou a xente a participar nas actividades 
que se organizaban, informando do contido, horario e 
repartindo ao mesmo tempo un pequeno agasallo para este 
Nadal: un libriño de papel reutilizado 

OMA -
 https://www.udc.es/sociedade/medio_ambiente/oficina_me
dio_ambiente/ 

Arquitectura sen Fronteiras- http://galicia.asfes.org/ 

Espiga- http://espigabioconstrucion.org/ 

Grupo naturalista hábitat- http://gnhabitat.blogspot.com.es/ 

CEIDA- http://www.ceida.org/ 

Oficina de Voluntariado da 
UDC http://www.udc.es/ocv/?language=es 

Mobilízate pola selva-
 http://www.movilizateporlaselva.org/es/ 

Enxeñería sen fronteiras- http://esfgalicia.blogspot.com.es/ 

Mulleres colleteiras-
 http://mullerescolleiteiras.blogspot.com.es/ 

https://www.udc.es/sociedade/medio_ambiente/oficina_medio_ambiente/
https://www.udc.es/sociedade/medio_ambiente/oficina_medio_ambiente/
http://galicia.asfes.org/
http://espigabioconstrucion.org/
http://gnhabitat.blogspot.com.es/
http://www.ceida.org/
http://www.udc.es/ocv/?language=es
http://www.movilizateporlaselva.org/es/
http://esfgalicia.blogspot.com.es/
http://mullerescolleiteiras.blogspot.com.es/


MEMORIA DE ACTIVIDADES OMA Curso 2016 - 17 
 

28 
 

Mobi-Liza-
 https://www.coruna.es/servlet/Satellite?pagename=CorunaP
ortal/Page/Generico-Page-
Generica&cid=1283931722651&argIdioma=es&itemID=134672
2540522&itemType=Entid 

Equus Zebra http://www.equuszebra.es/es/ 

ADEGA- http://www.adega.gal/portada.php 

VdeVegetal http://www.vdevegetal.com/  

CIFP 
Someso http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpsomeso/es  

Amigos da Terra http://amigosdaterra.net/info/160415_adt/ 

 

7.3  III Xornada sobre caixas niño 

O día 25 de xaneiro, tivo lugar a III Xornada sobre caixas niño 
que ven organizando a Oficina de Medio Ambiente da UDC 
dende xa fai uns anos. 
 
No salón de actos tivemos o pracer de escoitar a Cosme 
Damián Romay, do Grupo Naturalista  Hábitat, que nos 
explicou as características máis básicas da caixas niño en 
función de cada especie e fixo un percorrido pola fauna 
ornitolóxica que se pode avistar nos Campus de Elviña e da  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapateira, explicándonos os cambios que sufriron estas veigas 
e como lle afectaron as aves que nelas habitaban. 

A continuación, Ramsés Pérez, de ADEGA, explicounos os 
mellores lugares para a súa instalación, e tamén nos 
presentou outras tipoloxías de caixas para outras especies, 
como podían ser os morcegos, das que temos instaladas un 
par delas no Campus da Zapateira. 
 

https://www.coruna.es/servlet/Satellite?pagename=CorunaPortal/Page/Generico-Page-Generica&cid=1283931722651&argIdioma=es&itemID=1346722540522&itemType=Entid
https://www.coruna.es/servlet/Satellite?pagename=CorunaPortal/Page/Generico-Page-Generica&cid=1283931722651&argIdioma=es&itemID=1346722540522&itemType=Entid
https://www.coruna.es/servlet/Satellite?pagename=CorunaPortal/Page/Generico-Page-Generica&cid=1283931722651&argIdioma=es&itemID=1346722540522&itemType=Entid
https://www.coruna.es/servlet/Satellite?pagename=CorunaPortal/Page/Generico-Page-Generica&cid=1283931722651&argIdioma=es&itemID=1346722540522&itemType=Entid
http://www.equuszebra.es/es/
http://www.adega.gal/portada.php
http://www.vdevegetal.com/
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpsomeso/es
http://amigosdaterra.net/info/160415_adt/
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Acto seguido, saímos ao espazo que hai entre Arquitectura e 
Ciencias, onde estaban instalados tres caixas niño. Tras unha 
revisión volvemos colocar as que estaban en bo estado e 
levamos para arranxar aquelas que non estaban nas mellores 
condicións. 

Nas caixas atopamos distinto material que as aves utilizaron 
para facer os seus niños, pero tamén pequenos niños 
primarios de Bombus sp., ademais de insectos e arácnidos.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4  Construción de fornos solares 

O día 28 de marzo, tivemos unha actividade para preparar o 
encontro solar neste curso. O profesor do CIFP de Someso e 
experto en cociñas solares Juan Bello, co que levamos 
colaborando varios anos, impartiu este obradoiro. Falamos 
do funcionamento da enerxía solar e como facer un forno 
cunha caixa de cartón, unha vez que tivemos claro catro 
nocións básica pasamos á construción do mesmo. Por grupos 
fixemos varios fornos solares. 
Como o obxectivo era construír fornos para o encontro solar 
anual  ao final do obradoiro organizámonos para o evento, 
vimos fotos doutros anos e ideas de receitas solares. 
As instrucións de construción poden atoparse nas seguintes 
ligazóns:  
 
Revista CERNA: www.adega.gal/media/documentos/41-42.pdf  
 
CIFP de Someso: 

 www.edu.xunta.es/centros/cifpsomeso/node/770 

https://photos.google.com/share/AF1QipOlmm8OWaagf0-
c5YLRcxTIWfMOExW6LUEX2fTHN4iI9JaJ51XvH5xMN2BMsbtOVA
?key=eElFc0lfUFkxeVpsYy1UQzFkeV9rT3MyMFk1UUpB 

 

 

http://www.adega.gal/media/documentos/41-42.pdf
http://www.edu.xunta.es/centros/cifpsomeso/node/770
https://photos.google.com/share/AF1QipOlmm8OWaagf0-c5YLRcxTIWfMOExW6LUEX2fTHN4iI9JaJ51XvH5xMN2BMsbtOVA?key=eElFc0lfUFkxeVpsYy1UQzFkeV9rT3MyMFk1UUpB
https://photos.google.com/share/AF1QipOlmm8OWaagf0-c5YLRcxTIWfMOExW6LUEX2fTHN4iI9JaJ51XvH5xMN2BMsbtOVA?key=eElFc0lfUFkxeVpsYy1UQzFkeV9rT3MyMFk1UUpB
https://photos.google.com/share/AF1QipOlmm8OWaagf0-c5YLRcxTIWfMOExW6LUEX2fTHN4iI9JaJ51XvH5xMN2BMsbtOVA?key=eElFc0lfUFkxeVpsYy1UQzFkeV9rT3MyMFk1UUpB


MEMORIA DE ACTIVIDADES OMA Curso 2016 - 17 
 

30 
 

7.5  VII Encontro Solar 

Coma cada primavera, o pasado 27 de abril celebramos o V 
encontro solar na UDC. Nesta xornada, promovida pola 
Oficina de Medio Ambiente e organizada pola Asociación 
Ecoloxista ADEGA e o CIFP Someso, aprendemos e 
experimentamos distintas aplicacións para aproveitar a 
enerxía solar, limpa e inesgotable. 

 

Durante toda a xornada, a pesares dalgunha nube que 
cruzou o ceo, o Sol foi o protagonista. Arredor das 10 da 
mañá foron chegando os primeiros fornos solares, de todo 
tipo: feitos con caixas de cartón, outros de madeira, de tipo 
parabólico,... para todos os gustos! 

 

Aínda que destacaron os fornos solares, pola gran cantidade 
e variedade, durante toda a xornada puidemos ver 
diversidade de aparellos que funcionaban coa enerxía do 
Sol. Quentamos a auga coa enerxía solar e ata tivemos un DJ 
amenizando a xornada, e funcionando en todo momento a 
mesa coa enerxía que obtivemos cunha placas solares. 

 

A media mañá, tivemos a visita á cuberta do CITIC. J.M. Giz, 
Técnico Superior de mantemento da UDC, foi quen nos 
explicou o funcionamento das placas solares do edificio e as 
súas vantaxes. 

 

 

 

Un pouco máis tarde, foron saíndo os primeiros pinchos-
solares que serviron como aperitivo do que sería unha gran 
comida feita nos fornos solares. Uns ovos cocidos, uns 
champiñóns recheos e ata tivemos comida asiática. 

http://3.bp.blogspot.com/-pB92VU6kI2I/WRtRmdr4nhI/AAAAAAAAGpI/GTfQHTy_2H44kYKXkJJXkpdjwhYQ9KV2wCK4B/s1600/IMG_0208.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-pB92VU6kI2I/WRtRmdr4nhI/AAAAAAAAGpI/GTfQHTy_2H44kYKXkJJXkpdjwhYQ9KV2wCK4B/s1600/IMG_0208.jpg�
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Ás tres da tarde, cando a comida estaba lista, reunimos 
todos os pratos elaborados. Nesta ligazón podedes atopar 
todas as fotos da xornada. 

Callos, polbo á feira, cuscús,  lentellas, peixe, ovos, 
champiñóns recheos, verduras variadas … e sobremesas 
como biscoito, mazás asadas e palmeiriñas con chocolate. 
Tamén se fixo pan, e infusións durante toda a mañá. 

Pouco a pouco, a comida foise acabando e tras tomar a 
sobremesa, tivemos que recoller todas as carpas e mesas, así 
como lavar os pratos e cubertos que trouxemos da casa, 
evitando así o uso de plásticos e cousas de usar e tirar.  O 
importante e que quedou demostrado que é posible cociñar 
nun forno solar! Agradecementos: a participación de todas 
as persoas e dos centros educativos que participaron na 
xornada, como foron o IES Universidade Laboral de 
Culleredo, IES Manuel Lugrís e a Escola de Imaxe e Son do 
CIFP SOMESO. E a Juan Bello, profesor no CIFP SOMESO.  

 

7.6  Xornada sobre a bioconstrución 

O día 28 de marzo, a OMA organizou con ESPIGA e o CIFP 
SOMESO, unha xornada sobre a bioconstrución. A 
construción sustentable é un dos piares básicos contra o 
cambio climático.  

 
Visitamos o BANCOB ( un banco que recibe este nome por 
ser feito coa técnica COB, que utiliza arxilas, areas, palla e 
barros).situado no campus de Elviña, onde un  membro de 
ESPIGA (Asociación galega para a Bioconstrución) Víctor 
González, Arquitecto, explicounos cales foron as técnicas 
empregadas e os detalles do proceso construtivo. No 
proxecto tamén participou Enxeñería Sen Fronteiras 

Dende alí, dirixímonos ata o CIFP SOMESO para visitar o 
módulo de bioconstrución, A Vieira, onde recibimos ampla 
información por parte do profesor Juan Bello. A Vieira 
está deseñada mediante criterios bioclimáticos que teñen en 
conta a orixe dos materiais, sendo en esencia de orixe 
natural, como palla para o illamento ou barro para os 
enfoscados e madeira para a estrutura, e criterios enerxéticos 
como a orientación das aperturas ao exterior para o 
aproveitamento de enerxía solar.  

Quedan aquí os enlaces aos albumes de fotografías. fotos 

.http://www.fpconstruccionsostenible.org/construccion-de-
un-modulo-experimental-bioclimatico-para-aplicaciones-
docentes/ 

 

 

https://goo.gl/photos/yQ2VxoPBC11gfmgr9
https://goo.gl/photos/7jg8w9DGVE1GtQy97
http://www.fpconstruccionsostenible.org/construccion-de-un-modulo-experimental-bioclimatico-para-aplicaciones-docentes/
http://www.fpconstruccionsostenible.org/construccion-de-un-modulo-experimental-bioclimatico-para-aplicaciones-docentes/
http://www.fpconstruccionsostenible.org/construccion-de-un-modulo-experimental-bioclimatico-para-aplicaciones-docentes/
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7.7  plantación de herbas aromáticas e acondicionamento 
da área de compostaxe no campus de Oza 

Na área de compostaxe do campus de Oza tivo lugar 
unha actividade de plantación de herbas aromáticas. Nesta 
actividade, creouse unha pequena horta ao carón dos 
composteiros, na que se plantaron varias especies 
aromáticas con propiedades repelentes de insectos (menta, 
pelargonium,  xarxa…). O obxectivo é lograr que ditas 
plantas medren o suficiente para poder cortar algunhas das 
súas pólas e introducilas no composteiro para combater a 
mosquiña nos momentos que apareza.   Ademais, 
procedeuse a baleirar un dos composteiros e a realizar o 
cribado do seu material, que serviu para fertilizar o solo no 
que se creou a hortiña, aos outros composteiros remexemos e 
engadimos auga. 
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7.8  Charla sobre o mercado eléctrico e factura da luz 

Debido a información confusa que recibimos por parte dos 
medios de comunicación sobre o mercado eléctrico e o 
complicado que resulta comprender a factura da luz, 
decidimos organizar unha palestra sobre este tema para 
resolver dúbidas. 

Contactamos cun experto, Xosé Manuel Golpe Acuña, 
Técnico especialista en Enerxías Renovables e Consultor 
enerxético en FAEPAC (Fundación Axencia Enerxética 
Provincial da Coruña) que nos dou unha ampla visión sobre o 
tema.  
 
Falamos de distintos puntos que rodean á factura eléctrica:  
 
• Descrición dos compoñentes da factura eléctrica 
doméstica 
• Funcionamento do mercado 
• Peaxes de acceso 
• Sistema de casación diaria "POOL"  
• A factura en detalle 
• Aforros potenciais 
• Alternativas 
 
Ao rematar tivemos un interesante debate e resolución de 
dúbidas.  
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7.9  Curso de educación ambiental en Oza 

No edificio de Terapia Ocupacional tivo lugar esta 
actividade de carácter 
participativo e que se baseou 
en dinámicas grupais. O 
obxectivo do obradoiro foi 
coñecer as dimensións da crise 
ambiental e identificar claves de 
actuación en prol da 
sustentabilidade, afondando no 
deseño de intervencións 
educativas que aposten pola 
transición comunitaria como 
alternativa. A actividade 
permitiu compartir espazos 
expositivos nos que se achegou 
información e recoller as 
percepcións das persoas 
participantes.  

Dirixiu esta actividade Miguel Pardellas Santiago, 
licenciado en CC. Ambientais pola Universidad de 
Salamanca e doutor do Programa Interuniversitario de 
Educación Ambiental pola Universidade de Santiago de 
Compostela.  
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8. VOLUNTARIADO AMBIENTAL  

 
Desde o presente curso púxose en marcha un acordo de 
colaboración coa Oficina de Cooperación e Voluntariado 
(OCV) da UDC, grazas ao que xa puidemos contar con 
persoal voluntario da OMA de modo continuado, máis aló da 
participación en actividades puntuais como se viña facendo 
ata o momento.  
O programa de voluntariado ambiental, pódese consultar na 
seguinte ligazón:  
 
www.udc.es/sociedade/medio_ambiente/voluntariado/ 
 
 e inclúe tanto as actividades puntuais como continuadas. 
Algunhas destas actividades forman parte de campañas e 
proxectos ambientais de ámbito galego e mesmo 
internacional, como son o Proxecto Ríos e Charcas con vida.  
Algunhas destas actividade son organizadas polo persoal 
bolseiro da OMA e programadas ao longo de cada curso 
académico. Inclúen información e formación específica, e 
posta en práctica das metodoloxías aprendidas, con saídas 
en pequenos grupos, e cunha duración entre 2,5 e 4 horas.  
Así mesmo, o programa de voluntariado ambiental tamén 
contempla a posibilidade de participar en actividades 
continuadas durante o curso académico, entre elas a 

participación na xestión de residuos (compostaxe, 
seguimento e caracterización de residuos dos centros), no 
estudo e mellora da de biodiversidade (variedade de 
actividades no Monte da Fraga), ou de horta urbana. Tamén 
é posible presentar un proxecto de voluntariado ambiental 
para levar a cabo nos Campus da UDC. 

http://www.udc.es/sociedade/medio_ambiente/voluntariado/
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9. A UDC no ranking GreenMetric 2016 

 
A Universidade da Coruña presentouse por primeira vez en 
2016 e acadou a posición 149 a nivel mundial (percentil 71), e 
o número 13 a nivel estatal, dun total de 27 universidades 
españolas, sendo a primeira do Sistema Universitario Galego. 
O ranking está encabezado pola Universidade de California 
Davis; e en España, pola Autónoma de Barcelona.  

Se informe Green Campus ou no seguinte enlace. 

 
10. GREEN CAMPUS  

 
Desde que no ano 2014 a Universidade da Coruña (UDC) 
asinou un convenio de colaboración coa Asociación de 
Educación Ambiental e do Consumidor (ADEAC), como 
membro da internacional Foundation for Environmental 
Education (FEE) para a implantación dos procedementos de 
xestión ecolóxica baixo a bandeira verde GreenCampus, xa 
son 8 os centros participantes: Escola Técnica Superior de 
Arquitectura, Escola Universitaria de Arquitectura Técnica, 
Facultade de Ciencias, Filoloxía,  Facultade de Ciencias da 
Educación, Facultade de Ciencias da Saúde, Escola técnica 
superior de enxeñeiros de camiños, canais e portos  e coa 
incorporación durante este curso de Fisioterapia. 

 
Tamén neste curso foi concedida a bandeira verde á 
Facultade de Ciencias de educación  e á Escola de 
Arquitectura. Esta bandeira converte á UDC, xunto coa de 
Vigo, nas primeiras universidades españolas galardoadas con 
Bandeira Verde, que foi concedida mediante xurado por 
unanimidade, despois de examinar a documentación 
achegada pola UDC e de visitar as súas instalacións.  
 
O Green Campus é un programa que recolle as actuacións 
universitarias en materia de promoción e preservación do 
medio ambiente.  
 
A maioría das actividades desenvolvidas polo persoal bolseiro 
e reflectidas nesta memoria gardaron relación con Green 
Campus. Así, máis do 60% das persoas participantes nestas 
actividades procederon dalgún dos centros da UDC acollidos 
a este programa 

 

https://www.udc.es/export/sites/udc/_galeria_down/sociedade/GreenCampus/Informe_GreenMetric_2016_UDC.pdf
http://greenmetric.ui.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/UI-Greenmetric-Guideline-2016.pdf
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11. AVALIACIÓN DAS ACTIVIDADES. OMA NA PRENSA. 

As actividades que oferta a OMA teñen gran aceptación 
polos membros da comunidade universitaria, contando todas 
elas con bastante participación e proporcional ao número 
de prazas que se ofertan.  

Como se ve no gráfico, hai gran variedade no número de 
participantes segundo a actividade, pero tamén coa oferta 
de cada unha delas.  

Neste curso, só tivemos que cancelar unha actividade por 
motivos climatolóxicos. O resto leváronse a cabo da maneira 
planeada. En moitas ocasións, a xente repite dunhas 
actividades para outras, polo que este é outro dos motivos 
polo que fixemos a listaxe de difusión.  

A gran aceptación das actividades, danos un pulo para 
seguir traballando nesta Oficina, para tentar concienciar e 
implicar aos membros da UDC na conservación do medio 
ambiente.  

A prensa de ámbito local axúdanos en moitas ocasións en 
divulgar as nosas actividades, así como a TV e a radio. Aquí 
algún exemplos:  
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