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1. PRESENTACIÓN

1. PRESENTACIÓN
1.1.

A Fundación Alcoa

A Fundación Alcoa traballa con unha cultura baseada en valores
para minimizar o seu impacto ambiental mentres devolve
resultados positivos para a sociedade. Nesta liña, a Fundación
colabora con asociacións sen ánimo de lucro e entidades público
e privadas das zonas nas que está implantada, como é o caso da
Coruña. É neste contexto no que se impulsou a segunda
convocatoria de subvención o proxecto ‘Educando para a
Sustentabilidade’, que durante o curso 2018/19 se levou a cabo
pola Universidade da Coruña (UDC), baixo o título de ‘Campus,
Casa, Cidade: Laboratorios do cambio’.
No tocante a sociedade e medio ambiente, os eidos de traballo da
Fundación Alcoa céntranse na loita contra o cambio climático, a
educación ambiental e a conservación da biodiversidade. Tres
eidos nos que conflúe co traballo da UDC en materia de
sustentabilidade.
1.2.

A Universidade da Coruña

A UDC conta con unha oficina propia para o traballo de
ambientalización e sustentabilidade dos campus, a Oficina de
Medio Ambiente (OMA), dependente da Vicerreitoría de
Infraestruturas, Economía e Sustentabilidade, e que ten como
obxectivo prioritario a sensibilización e participación da
comunidade universitaria e da sociedade en xeral nas cuestións
relacionadas co medio ambiente.
1.3.

O proxecto

Campus, Casa, Cidade: Laboratorios do cambio, é un proxecto
que busca avanzarmos na formación da comunidade
universitaria e da cidadanía nos conceptos básicos da
sustentabilidade ambiental e social e desenvolver a súa
capacidade para actuar naquelas cuestións hoxe prioritarias.
Trátase dun proxecto multidisciplinar de educación ambiental
que se achega a todos os sectores implicados na UDC.
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O público obxectivo non só é o estudantado, senón que tamén
inclúe ao persoal traballador e de investigación, PAS e PDI, e
ao persoal traballador asociado á UDC, como poden ser
concesionarias da xardinería e dos comedores universitarios,
entre outros.
Así, o obxectivo principal é a formación do alumnado no concepto
básico da sustentabilidade e o desenvolvemento da súa
capacidade para actuar en cuestións básicas e prioritarias de
sensibilización ambiental e sustentabilidade social.

O proxecto consistiu nun curso universitario eminentemente
práctico no que o alumnado recibiu as competencias básicas
relacionadas coa sustentabilidade ambiental, económica e social
e realizou actividades prácticas individualmente e en grupo,
implicando tamén acción social en cada tema no contorno
inmediato.

A convocatoria 2018/19 concentrou parte da programación no
Febreiro Ambiental 2019, co que se buscou unha
intensificación da comunicación e a presenza social do proxecto.
Tratouse de unha convocatoria de actividade intensiva ao
comezo do segundo cuatrimestre, momento no que o
estudantado se encontra centrado con parte do curso académico
avanzado, mais está libre de época de exames.

Tamén se realizaron actividades prácticas, obradoiros, saídas e
visitas técnicas ao longo do curso.
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2. PROGRAMACIÓN

2.1.

2. PROGRAMACIÓN

Programa 1

O proxecto Educando para a sustentabilidade do
presente curso 2018-2019 contou coa convocatoria
intensiva de actividades durante o mes de Febreiro, que
levou o nome de Febreiro ambiental 2019. A maiores,
durante os outros meses do calendario escolar
desenvolvéronse unha serie de actividades puntuais,
dando así maior visibilidade e continuidade ao proxecto.

O Febreiro ambiental 2019 desenvolveuse do 15 de
febreiro ao 1 de marzo, co obxectivo de avanzarmos na
formación da comunidade universitaria e da cidadanía
nos conceptos básicos da sustentabilidade ambiental e
social e desenvolver a súa capacidade para actuar
naquelas cuestións hoxe prioritarias.

Combináronse actividades individuais e en grupo,
facendo uso da vivenda, a cidade e o campus como

lugares de estudo e experimentación. Todo isto a través

do uso das TIC como ferramentas de xeoreferenciación
participativa e traballo en rede. Os contidos principais

tratados nas actividades desta convocatoria foron a
mobilidade, economía circular, saúde, contaminación,

residuos, pegada ecolóxica, pegada hídrica, mapas de
ruído e auditorías do consumo de auga e enerxía.

Contouse con cinco módulos ou eixos temáticos de
participación:
A) Ciclo de Conferencias, mesas redondas e debates:
programa extenso en temática ambiental de actualidade
con poñentes expertos en cada tema.

B) Obradoiros de sustentabilidade: con horas de
formación teórica e de traballo autónomo, dirixidos a
grupos reducidos de participantes en diversos
chamamentos de convocatoria, coincidentes no Febreiro
Ambiental e tamén ao longo do curso escolar.
1

Para o estudantado de grao da UDC, a participación nas actividades do curso estivo acollida ao recoñecemento de créditos, de
acordo coa normativa: RR 16/10/2017, Anexo I, punto 7.- Recoñecemento de créditos por actividades formativas en programas de
educación para sustentabilidade: Recoñecerase 1 crédito por cada 10 horas de formación.
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C) Manchando as mans: módulo de traballo
eminentemente práctico con visitas técnicas e
actividades de campo abertas á comunidade
universitaria e ao público en xeral.
D) Ciclo de cinema ambiental: módulo no que se
presentaron conflitos ambientais de actualidade en
Galiza, contando coa presentación e debate dinamizado
por parte da dirección e realización de cada filme.
E) Exposicións temáticas itinerantes por diferentes
centros da UDC.
O cartaz presentado que se utilizou na divulgación do
curso móstrase a continuación.
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2.2.

Calendario

A estratexia de divulgación baseouse nas novas
tecnoloxías, facendo chamamento a prensa e medios
audiovisuais, incluíndo tamén redes sociais, e potenciada
con metodoloxía máis tradicional como cartelería e
trípticos de reparto en formato físico, deseñados
especificamente para esta finalidade.

Na web da Oficina de Medio Ambiente creouse un
apartado
específico
do
curso:
onde
se
www.udc.es/gl/sociedade/medio_ambiente/curso/,
facilitou unha ligazón para a inscrición on-line nas
actividades.
O cronograma global do curso académico 2018/2019 foi
o que se mostra na seguinte táboa. A convocatoria
intensiva do Febreiro Ambiental móstrase en detalle no
seguinte apartado, por organizarse cada día diferentes
actividades simultáneas.
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PERÍODO EXAMES
Non lectivo

9

2.2.1 Actividades dispersas no curso
Alén da programación intensiva do Febreiro Ambiental, ao
longo do curso 2018/2019 convocáronse diversas actividades
de sensibilización, educación e investigación no eido do
medio ambiente na UDC. A programación de estas actividades
complementarias foi o seguinte:

2/04/2019
ETSE Camiños, Canais e Portos (Elviña)

•

12/02/2019
Facultade de Ciencias da Educación (Elviña)

•

5/02/2019
Facultade de Ciencias da Educación (Elviña)

•

8/11/2018, 15/11/2018, 13/05/2019
Traslado en bus á planta desde Campus de Elviña e de
Esteiro

•

31/05/2019
Explanada Ed. Xoana Capdevielle (Elviña)

•

14/11/2018
Planta de Depuración por Humidal (A Zapateira)

•

14/11/2018
Edificio Xoana Capdevielle (Elviña)

•

29/01/2019
Facultade de Ciencias da Educación (Elviña)

•

25/04/2019
Universidade Sénior (Riazor)

•

3/05/2019
Escola Universitaria de Deseño Industrial (Ferrol)

•

24/10/2018, 1/04/2019, 3/04/2019, 4/04/2019
Río Lagar ao seu paso por Campus Elviña

•

Desenvolvemento sustentábel nos
campus da UDC
Obradoiros de sustentabilidade:
Ecoauditorías
Obradoiros de sustentabilidade:
Ecoauditorías
Obradoiros de sustentabilidade:
Pegada ecolóxica

Obradoiros de sustentabilidade:
TICs
Obradoiros de sustentabilidade:
Residuos

Visita á planta de xestión de
residuos de Nostián

Obradoiro de construción de fornos
solares

VII Encontro Solar na UDC
Proxecto Ríos no Campus

Visita á planta de depuración por
humidal da UDC

2.2.2 Febreiro Ambiental
O cronograma e contidos do Febreiro Ambiental 2019
desenvolveuse como se detalla a continuación:
A) Ciclo de Conferencias, mesas redondas e debates. A
acollida deste ciclo mantivo en xeral unha asistencia por encima
das 25 persoas e superando a centena nalgunhas das mais
relevantes. A programación completa foi a seguinte:
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19/02/2019
Facultade de Ciencias da Educación (Elviña)

•

21/02/2019
Universidade Sénior (Riazor)

•

20/02/2019
Facultade de Socioloxía e CC. da Comunicación
(Elviña).

•

21/02/2019
Facultade de Socioloxía e CC. da Comunicación
(Elviña)

•

22/02/2019
Facultade de Fisioterapia (Oza)

•

27/02/2019
Facultade de Economía e Empresa (Elviña)

•

28/02/2019
Escola Técnica Superior de Camiños, Canais e
Portos (Elviña)

•

22/02/2019
Escola Universitaria de Deseño Industrial (Esteiro)

•

25/02/2019
Facultade de Humanidades (Esteiro)

•

28/02/2019
Universidade Sénior (Riazor)

•

28/02/2019
Facultade de Ciencias do Traballo (Esteiro)

•

Investigación para a sustentabilidade nas
Universidades
Antropoloxía da bicicleta e mobilidade
sustentábel nas cidades
Factura da luz e mercado eléctrico

Actualidade na mobilidade da Coruña e a
UDC: menos fumes?
Ecodeseño con plásticos

Exercicio e saúde: A prevención primaria e
secundaria a través da prescrición do
exercicio
O papel da Educación Superior no
Desenvolvemento Sustentábel, ODS 2030.
A politica europea de Economía Circular
Enerxía, auga e residuos na UDC

Contaminación luminosa. A noite é
necesaria

Sustentabilidade e xacementos de emprego
verde

B) Obradoiros. Os obradoiros estiveron orientados ao traballo
con pequenos grupos, sempre menos de 20 persoas, ofrecendo
aulas teórico-prácticas a complementar con horas de traballo
autónomo por parte do alumno/a, coa finalidade de afianzar os
contidos aprendidos. Cada temática traballada contou co
asesoramento e os relatorios en aula de profesores da UDC e de
colaboracións doutras entidades.
Combinando traballo individual e en grupo, nos obradoiros de
sustentabilidade faise uso da vivenda, a cidade e o campus como
lugares de experimentación.
Estes obradoiros estiveron distribuídos en catro bloques ou
áreas temáticas. Entre parénteses móstrase nome curto ao que
se fará referencia no texto desta memoria:
• A pegada ecolóxica. A pegada da auga. A contaminación
acústica (Pegada ecolóxica)

11

• Uso sostible das TIC e ferramentas para a xeorreferencia
participativa (TICs)
• Auditoría da auga e da enerxía na casa e no centro
(Ecoauditorías)
• Reciclaxe: Recollida separada residuos. Compostaxe
(Residuos)
18/02/2019
Facultade de Humanidades (Esteiro)

•

20/02/2019
Centro de Investigacións Tecnolóxicas (Esteiro)

•

25/02/2019
Terapia Ocupacional (Oza)

•

19/02/2019
Facultade de Ciencias da Educación (Elviña)

•

20/02/2019
Facultade de Fisioterapia (Oza)

•

Ecoauditoría da auga no fogar e nos
centros de ensino

Reciclaxe: Recollida separada residuos.
Obradoiro de compostaxe

Obradoiro de reciclaxe e reutilización de
materiais plásticos
Obradoiro de alimentación saudábel
Residuos, reciclaxe e compostaxe

C) Manchando as mans. O terceiro bloque orientouse a
traballos prácticos, mediante actividades de campo e visitas
técnicas a diversas organizacións do eido da xestión ambiental e
sustentabilidade.
D) Ciclo de cinema ambiental. Todos os filmes proxectáronse
na Sala de cinema do Edificio Normal (Riazor)
Manchando as mans:
15/02/2019

•

26/02/2019

•

01/03/2019

•

26/02/2019

•

28/02/2019

•

21/02/2019

•

27/02/2019

•

Ciclo de cinema:
27/02/2019

•

Visita ao Parque Eólico Experimental Sotavento
Ruta en bici Campus Elviña-Cidade

Descuberta de contaminación acústica: Noise Capture Party
Limpeza do entorno natural de Oza
Limpeza da praia de Bens
Queimar o monte
Esquece Monelos
Paraíso roubado
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E) Exposicións. As exposicións foron de visita libre e tamén
concertando grupos de alumnado acompañados dos seus
profesores. Do 15 ao 28 de febreiro, diferentes temáticas en
diferentes centros, como se mostra na táboa.

Facultade de Ciencias (A Zapateira)

•

Facultade de Socioloxía e CC. da Comunicación (Elviña)

•

Salón de Actos da Vicerreitoría do Campus de Esteiro (Ferrol)

•

Enchufados ao Sol

A pegada ecolóxica na UDC

Aproximación á mobilidade
universitaria na Coruña

Así mesmo, é importante facer mención ao traballo de
investigación paralelo a estas convocatorias, que permite obter
datos en canto a xestión de recursos (auga, enerxía, residuos,
papel, entre outros), e facer melloras ao tocante na
sustentabilidade dos mesmos. Durante o curso 2018/2019,
grazas a este traballo e tamén ao resultado das investigacións
feitas na anterior convocatoria do proxecto UDC + Fundación
Alcoa, foi posíbel, entre outras cousas, mellorar os datos de
seguimento das áreas de compostaxe da UDC, completar e
actualizar ecoauditorías de auga nos centros UDC, obter rexistro
en liña do mapeado de auga, residuos e contaminación acústica.
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3.

DESENVOLVEMENTO

3.1.

Fichas de actividades

CONFERENCIAS

Febreiro Ambiental 2019

“Investigación para a sustentabilidade nas
Universidades”

Sandra Sofia Ferreira da Silva.Inter-University Sustainable Development Research Programe. U. Aberta de
Lisboa.
Data e lugar: 19/02/2019. Facultade de Ciencias da Educación (Campus Elviña)

Resumo: A temática escollida para abrir o ciclo de conferencias de Educando para a sustentabilidade UDC +
Fundación Alcoa, estivo en primeira liña de obxectivo do proxecto. A exposición da actualidade na
investigación para a sustentabilidade correu a cargo da prof. S. Ferreira da Silva como experta internacional
procedente da Universidade Aberta de Lisboa, que conseguiu transmitir a motivación e necesidade de
proxectos a longo prazo para a mellora na sustentabilidade global impulsándose desde a investigación nas
universidades. Esta primeira conferencia contou con moi boa acollida entre a comunidade universitaria,
completando o aforo do Salón de Actos da FCCEE.
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CONFERENCIAS

Febreiro Ambiental 2019

“Antropoloxía da bicicleta e mobilidade
sustentábel nas cidades”

Victoria Quintero. Dept. Antropoloxía Social, Psicoloxía Básica e Saúde Pública, Universidade Pablo de Olavide.
Data e lugar: 20/02/2019.Facultades de Socioloxía e Comunicación, Salón de Graos (Elviña).

Resumo: Victoria Quintero achegou á comunidade universitaria da UDC o traballo que se está a desenvolver
desde a Universidade Pablo de Olavide no eido da mobilidade sustentábel, así como a experiencia na súa longa
traxectoria de estudos na antropoloxía da bicicleta, facendo conscientes ás persoas asistentes das
oportunidades que ofrece o medio de transporte con cero emisións de gases de efecto invernadoiro e con
vantaxes saudábeis para a actividade física e mental dos/as ciclousuarios/as.
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CONFERENCIAS

Febreiro Ambiental 2019

“Factura da luz e mercado eléctrico”

Xosé Manuel Golpe. Técnico especialista en Enerxías Renovábeis, FAEPAC.
Data e lugar: 21/02, 11-12h.Universidade Sénior (Riazor)

Resumo: X.M. Golpe detallou o funcionamento do mercado eléctrico, explicou as diferencias entre o mercado
libre e o mercado regulado, detallando o concepto da procedencia de fontes de enerxía renovábeis. Trátase dun
tema de total actualidade con aplicación á vida diaria, que afecta a todas as persoas por sermos usuarias de
enerxía eléctrica e, polo tanto, afectadas pola súa tarificación. Esta conferencia dirixida ao alumnado da
Universidade Sénior contou con mais de 25 asistentes e foi enriquecida con un posterior coloquio e resolución
de dúbidas relacionadas coa factura da luz, coa súa interpretación e funcionamento dos contadores intelixentes
actuais.
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CONFERENCIAS

Febreiro Ambiental 2019

“Actualidade na mobilidade da Coruña e a UDC:
menos fumes?”

Miguel Esteban Barredo. Concellería de Mobilidade, Concello da Coruña.
Francisco García Campo. Asociación Mobi-Liza.

Data e lugar: 21/02/2019. Facultade de Socioloxía e Ciencias da Comunicación, Salón de Graos (Elviña)

Resumo: Esta mesa redonda composta por persoal do Concello da Coruña e da Asociación Mobi-Liza, estivo
presentada e moderada polo Director da Oficina de Medio Ambiente da UDC, quen mostrou o que supón o
desprazamento na pegada ecolóxica da Universidade, responsábel do 49% da mesma, seguida do gasto en
electricidade (24%) e da edificación (15%), e sendo o 98% dos desprazamentos á UDC vía transporte
motorizado.
O técnico da concellería de mobilidade do concello da Coruña expuxo os avances no Plan Carril bici eficiente,
salientando a vontade de mellora na cidade co fin de incrementar o uso da bicicleta. Por parte da asociación
Mobi-liza, entidade activa en estudos e divulgación da ciclo-mobilidade, fíxose fincapé na importancia de contar
cos espazos e infraestruturas necesarias, marcando o modelo de Dinamarca como exemplo, e motivando os
desprazamentos sustentábeis na relación persoa-entorno. Á xornada achegáronse unhas 20 persoas
interesadas no tema.
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CONFERENCIAS

Febreiro Ambiental 2019

“Ecodeseño con plásticos”

Mª Rosario Vidal Nadal. Catedrática da U. Jaume I. Grupo Enxeñaría do deseño, Materia Produto e medio
ambiente.
Data e lugar: 22/02/2019. Escola Universitaria de Deseño Industrial (Esteiro)

Resumo: A primeira das conferencias no Campus de Esteiro contou con moi boa acollida, achegándose unhas
100 persoas ao relatorio da catedrática M.R. Vidal. “Todo produto contamina, non só tras o seu uso, senón
tamén no seu proceso de fabricación.” Con este interesante punto de partida, explicáronse conceptos tan de
peso e actualidade como é o ecodeseño e as estratexias utilizadas para demostrar que un produto é ecolóxico.
Tamén se analizaron os tipos de ciclo de vida, a pegada de carbono e a aplicación da economía circular no eido
dos biopolímeros e polímeros biodegradábeis.
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CONFERENCIAS

Febreiro Ambiental 2019

“Exercicio e saúde: A prevención primaria e secundaria a
través da prescrición do exercicio”

Fernando Ramos1, Daniel Catalán2, Irene Cantarero3, Ana Lista Paz4
1,4UDC; 2Universidad de Almería; 3Universidad de Granada
Data e lugar: 22/02/2019. Facultade de Fisioterapia (Oza)

Resumo: Unha das xornadas mais completas e extensas da programación levouse a cabo no Campus de Oza,
que xuntou a catro persoas expertas de diferentes Universidades para debater e expoñer as vantaxes da
prescrición do exercicio como sistema de prevención de riscos na saúde. Contidos como Exercicio terapéutico,
intervención de amplo espectro en Fisioterapia (Prof. F. Ramos), O papel do exercicio terapéutico en persoas con
cancro (Dra. I. Cantarero), A prevención secundaria a través do exercicio terapéutico no ictus (Dra. A. Lista), e O
exercicio como ferramenta terapéutica para a saúde mental de persoas con enfermidade crónica (Dr. D. Catalán),
foron expostos en detalle para finalizar a xornada cunha mesa redonda de participación coas mais de 50
persoas asistentes.
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CONFERENCIAS

Febreiro Ambiental 2019

“O papel da Educación Superior no
Desenvolvemento Sustentábel, ODS 2030”

M.Àngels Ull. Pdta. Asoc. Valenciana de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible (AVEADS), GT Comisión
de Sostenibilidad CRUE. Co-autora de La responsabilidad por un mundo sostenible.
Data e lugar: 25/02/2019. Facultade de Humanidades (Esteiro)

Resumo: “É importante tratar a sustentabilidade cunha visión xeral, holística”, así comezou M. Ángels Ull o seu
relatorio que definiu o Desenvolvemento Sustentábel (DS) seguindo o Informe Bruntland (ONU, 1987),
definición que sigue vixente hoxe en día e que se toma como punto de partida para a aplicación dos Obxectivos
de Desenvolvemento Sustentábel cara o ano 2030 (ODS 2030), promovidos no ano 2015 pola ONU, e que fan
fincapé en que este DS debe ser un Desenvolvemento Humano Socialmente Sustentábel, tendo en conta que
existen uns límites ao desenvolvemento económico, fonte de hiperconsumo e que xenera enormes
desequilibrios: “O 20% da poboación consume o 80% dos recursos do planeta”. Un relatorio que invitou á
reflexión e ao coñecemento das situacións sociais e ecolóxicas mundiais.
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CONFERENCIAS

Febreiro Ambiental 2019

“A política europea de Economía Circular”

Jean Pierre Hannequart. Pdte. Fundación para a Economía Circular. Ex-Dtor. Instituto Xestión do Ambiente de
Bruxelas.
Data e lugar: 27/02/2019. Facultade de Economía e Empresa (Elviña)

Resumo: O presidente da Fundación para a Economía Circular e con un amplo currículo e experiencia na
xestión de recursos para a sustentabilidade, desprazouse desde Bruxelas, onde tamén exerceu de Director do
Instituto para a Xestión do Ambiente, co gallo de actualizar á comunidade universitaria na política europea de
economía circular. A Economía Circular, e o concepto “Multi R” que explicou o relator, é un obxectivo prioritario
a nivel europeo, estatal e autonómico, para o que se está preparando a Estratexia Galega con alcance ao 2030.
Foi unha xornada moi produtiva que completou o aforo da sala, contando con ampla asistencia tanto de
alumnado como de persoal docente da universidade.
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CONFERENCIAS

Febreiro Ambiental 2019

“Enerxía, auga e residuos na UDC”

Jesús Giz1, Verónica Torrijos2.
1Técnico Superior de Mantementos da UDC. 2Técnica da Oficina de Medio Ambiente da UDC
Data e lugar: 28/02Universidade Sénior (Riazor)

Resumo: Charla eminentemente práctica que mostrou a actualidade na xestión de recursos na UDC, a cargo do
persoal técnico pertencente a Vicerreitoría de Economía, Infraestruturas e Sustentabilidade. Dirixido ao
alumnado sénior, asistiron unhas 40 persoas que puideron recibir de primeira man a información respecto aos
gastos enerxéticos e melloras na eficiencia levadas a cabo nos últimos anos, así como as actividades de
seguimento e control do gasto como son as ecoauditorías de auga e enerxía nos centros UDC, convidando a ser
usuarios/as responsábeis dos recursos.
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CONFERENCIAS

Febreiro Ambiental 2019

“Contaminación luminosa. A noite é necesaria”

Martin Pawley. GT Contaminación Luminosa, Agrup. Astronómica Coruñesa Ío. Premio FAAE2018 divulgación
astronómica.
Data e lugar: 28/02/2019. Escola Técnica Superior de Camiños, Canais e Portos (Elviña)

Resumo: Excelente exposición da situación e concepto de contaminación luminosa, co obxectivo de crear
conciencia sobre o problema global que representa a contaminación luminosa en todo o planeta. Desde a
astronomía á medicina ou a ecoloxía, M. Pawley explicou o elevado impacto da luz artificial pola noite como
axente contaminante que ataca o medio ambiente, afecta á saúde humana, dilapida enerxía e diñeiro e aniquila
o valioso patrimonio cultural que representa o firmamento nocturno.
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CONFERENCIAS

Febreiro Ambiental 2019

“Sustentabilidade e xacementos de emprego
verde”

Luis M. Jiménez Herrero. Pdte. Asociación para la Sostenibilidad y Progreso de las Sociedades (ASYPS), ExDtor. Observatorio de la Sostenibilidad de España.
Data e lugar: 28/02/2019. Facultade de Ciencias do Traballo (Esteiro)

Resumo: A ampla experiencia do relator L.M. Jiménez convidou a reflexión ante o cambio de época: unha
transición socioeconómica (antropoceno), con cambio de paradigma medioambiental e económico. Estes
cambios deben recibirse como oportunidades para a xeración de emprego sustentábel. Como pasar da crecente
presión humana insustentábel a un marco de sustentabilidade? É necesario tempo de adaptación e promover
estratexias de cambio, promovendo a sustentabilidade como motor de economía produtiva, de emprego verde,
traballo decente e respectuoso co medio ambiente: “Debemos buscar vivir ben dentro dos límites do planeta”.
Esta conferencia pechou o ciclo do Febreiro Ambiental, conseguindo una ampla asistencia de mais de 50
persoas.
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CONFERENCIAS

“Desenvolvemento sustentábel nos campus da
UDC”

Verónica Torrijos, Técnica da Oficina de Medio Ambiente da UDC

Data e lugar: 2/04/2019. Escola Técnica Superior de Camiños, Canais e Portos (Elviña)

Resumo: Incluída na materia de Cooperación ao Desenvolvemento na Enxeñaría Civil, esta charla consistiu en
informar ao alumnado e resto da comunidade universitaria interesada no tema, sobre a actualidade na xestión
dos recursos na Universidade da Coruña. Desde o traballo de xestión das distintas fraccións de residuos que se
xeran na UDC, pasando polos gastos de consumo de auga e electricidade, e como estas actividades inflúen na
pegada ecolóxica da UDC, que resulta en 0,16 ha/persoa, o valor global equivalente a 58 veces o territorio
ocupado polos campus da UDC. Nos últimos 8 anos, a pegada ecolóxica da UDC viuse lixeiramente reducida,
pasando de 3.475 ha de 2008 a 3.312 ha de 2016. As 25 persoas asistentes mostraron interese neste tema,
formulando cuestións e propoñendo actuacións de mellora.
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OBRADOIROS

“Ecoauditoría da auga no fogar e nos centros de
ensino”

Manuel Soto, Director da Oficina de Medio Ambiente (OMA-UDC), Catedrático Enx. Química UDC
Diversas convocatorias. Total 54 participantes.

Resumo: Parte da reflexión sobre o consumo de auga e o seu e derrame e traballa a avaliación persoal neste
eido mediante a auditoría da auga no fogar, co obxectivo de elaborar un programa de uso eficiente. Seguindo a
metodoloxía das auditorías dirixidas á minimización, búscase coñecer as actividades, os lugares onde se
consume maior cantidade auga, e as súas causas e formas de reducir ese consumo.
As persoas asistentes realizaron por si mesmas a determinación dos caudais das billas, tanto en centros da UDC
como noutros lugares, e observaron a redución acadada despois de aplicar as medidas propostas. Os resultados
do traballo en diversos centros preséntase noutras fichas deste programa.
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OBRADOIROS

“Reciclaxe: Recollida separada residuos.
Obradoiro de compostaxe”

María R. Lafuente, vogal de residuos de ADEGA.
Diversas convocatorias. Total 80 participantes.

Resumo: Neste obradoiro trabállase o concepto de residuo, a separación en orixe e a necesidade de un bo
modelo de xestión. Detállanse as bases da reciclaxe da materia orgánica para a obtención de compost.
O obradoiro completouse con unha visita práctica a unha área de compostaxe da UDC e á identificación in situ
da biota de macroinvertebrados que se empregan como bioindicadores de calidade do mesmo.
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OBRADOIROS

“Uso sostible das TIC e ferramentas para a
xeorreferencia participativa”

Alberto Varela , profesor na ETSCCP e director do laboratorio cartográfico Cartolab.
Diversas convocatorias. Total 40 participantes.

Resumo: Tratouse o uso das TIC como ferramentas participativas en software libre para analizar a contorna
mediante datos xeolocalizados, estudándose neste caso: a pegada ecolóxica, a pegada hídrica, a
contaminación acústica, por medio das enquisas desenvolvidas por Emapic (https://emapic.es).
Búscase coñecer os hábitos de consumo e os funcionamento dos equipamentos dispoñíbeis para o
subministro de auga potábel, ou o ruído, fornecendo a súa avaliación e mapeado.
Ligazón da enquisa de residuos: https://emapic.es/custom/residuos-udc

Ligazón da enquisa da auga: https://emapic.es/custom/consumo-auga-udc
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OBRADOIROS

“A pegada ecolóxica. A pegada da auga.
A contaminación acústica”

Pedro Vega , profesor titular na FCCEE.
Diversas convocatorias. Total 40 participantes.

Resumo: O concepto de pegada ecolóxica analiza o impacto que unha determinada comunidade ou individuo
exerce sobre os ecosistemas, permitindo visualizar a dependencia da sociedade respecto ao funcionamento da
natureza. Estudouse a situación actual no mundo e a falta de equidade nos patróns de consumo entre os
diferentes países e zonas do mundo, e as causas da elevada pegada ecolóxica en Galiza, comparativamente aos
países do noso contorno e nivel de renda. Debateuse a excesiva carga ambiental sobre o planeta e as propostas
de redución da pegada.
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OBRADOIROS

Febreiro Ambiental 2019

“Obradoiro de reciclaxe e reutilización de materiais
plásticos”

María José Abad López e Ana Isabel Ares Pernas. Profs. da Escola Universitaria de Deseño Industrial, EUDIUDC
Data e lugar: 20/02/2019. Centro de Investigacións Tecnolóxicas (Esteiro)

Resumo: A alta demanda de este obradoiro fixo que se repetira en varias quendas ao longo do día 20 de
febreiro, xuntándose en pequenos grupos de 15 persoas, conseguiuse chegar a 60 alumnos/as, mais aínda
quedaron persoas en lista de agarda. O obradoiro consistiu nunha introdución teórica en canto á importancia
da reciclaxe, centrándose en materiais plásticos. A continuación desenvolveuse no laboratorio a parte práctica
de reciclaxe de materias plásticos, onde os/as asistentes completaron as fases do proceso, desde a separación
dos plásticos por tipoloxía dos seus polímeros (con axuda do equipamento FTIR) e das cores, pasando pola
trituración para obtención da granza e terminando polo moldeado mediante procesos de inxección e de
extrusión.
“O produto de material reciclado non ten porqué ser de baixa calidade. A calidade do produto reciclado
depende da calidade do produto orixinal e da calidade da súa separación en orixe e reciclaxe.”
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OBRADOIROS

Febreiro Ambiental 2019

“Obradoiro de alimentación saudábel”

Cristina Quintela Lodeiro, Nutricionista de ABAC (Asociación de Bulimia e Anorexia da Coruña).
Data e lugar: 20/02/2019 Facultade de Fisioterapia (Oza)

Resumo: Este obradoiro organizado no Salón de Actos da facultade, permitiu acoller a 60 participantes en
unha soa quenda, completando as prazas dispoñíbeis, ao tratarse de exercicios visuais en pantalla. O perfil
dos/as participantes foi principalmente alumnado do Campus de Oza procedente de diferentes titulacións.
Despois de ser presentada pola Decana da Facultade, M.L. González, a relatora explicou con apoio visual de
proxector, a importancia de unha dieta saudábel, do adecuado equilibrio nutricional, e desmitificou crenzas
populares arredor da alimentación baseándose en argumentos científicos. Concluíuse este obradoiro con unha
rolda de preguntas e solución de dúbidas.
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MAPA DE RESIDUOS

Enquisa Emapic xeración e pegada ecolóxica
dos residuos

https://emapic.es/custom/residuos-udc

Residuos
(kg/hab·dia)

Recollida
selectiva (%)

Enquisa online sobre a xeración persoal de residuos (kg/día), a
porcentaxe de recollida separada na orixe e a súa pegada ecolóxica ou
emisións asociadas de CO2. No período de vixencia do presente
proxecto (curso 2018-2019) rexistrou 454 novas entradas, das que
272 corresponderon a persoas da UDC. Foi empregada nos obradoiros
de residuos, compostaxe e pegada ecolóxica.
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MAPA DA AUGA

Enquisa Emapic sobre consumo da auga en
vivendas e edificios públicos

https://emapic.es/custom/consumo-auga-udc
Esta auditoría sobre o consumo de auga permite o rexistro do tipo de
equipamentos e os caudais en vivendas particulares e edificios públicos e crear
mapas da eficiencia no consumo de auga nas cidades e vilas. Ao logo do último
curso contou con 40 novas entradas.

A experimentación realizada ao longo do proxecto permitiu investigar unha serie de melloras para esta enquisa, que
serán aplicadas no futuro.
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MANCHANDO AS MANS
Febreiro Ambiental 2019

“Visita ao Parque Eólico Experimental
Sotavento”

Colaboración: Persoal técnico do Parque Experimental Sotavento
Data e lugar: 15/02/2019. Serra da Loba, Xermade (Lugo)

Resumo: O Febreiro Ambiental 2019 iniciouse con esta visita técnica que tivo moi boa acollida, completándose
as 50 prazas ofertadas. O Parque Eólico Experimental de Sotavento (2001), é unha singular instalación que,
ademais do obxectivo comercial, realiza actividades de investigación, divulgación e formación. Nun mundo
caracterizado polo esgotamento de recursos e problemas ambientais derivados do excesivo consumo de
enerxía, parece indicado promover modelos de desenvolvemento para diversificar as fontes enerxéticas e á vez
fomentar o aforro e o uso responsábel. As enerxías renovábeis representan só o 13% da enerxía total utilizada
en España, e o 30% da enerxía en forma de electricidade.
A visita constou de 3 eixos temáticos: 1) Historia do Parque, acceso á instalación eólica, visita á sala de control e
interior dun aeroxenerador, 2) Visita do módulo de vivenda bioclimática, deseñada seguindo factores
climatolóxicos e físicos (radiación solar, ventos dominantes, xeomorfoloxía do terreo, entre outros), 3)
Experimentación da condución dun coche eléctrico, despois de coñecermos os detalles deste tipo de vehículos.
http://www.sotaventogalicia.com/gl/noticias/educando-para-sustentabilidade
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MANCHANDO AS MANS
Febreiro Ambiental 2019

“Ruta en bici Campus Elviña-Cidade”

Colaboración: Asociación Mobi-Liza

Data e lugar: 21/02/2019. Punto de partida Campus de Elviña

Resumo: Esta actividade tivo lugar a continuación da mesa redonda sobre mobilidade, característica que
potenciou a observación e detalles no trazado do carril bici na cidade da Coruña. Un grupo de 15 persoas foron
guiadas pola asociación Mobi-Liza para coñecer as opcións e mellor ruta para achegarse da cidade á UDC. O
punto de saída foi a Facultade de Socioloxía e o percorrido pasou por diferentes puntos estratéxicos da Coruña,
sendo en total uns 5 km aproximadamente. Sumouse á ruta o técnico de mobilidade do Concello, M.E. Barredo,
quen detallou ao longo do percorrido as melloras xa feitas e as previstas no carril bici da cidade.
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MANCHANDO AS MANS
Febreiro Ambiental 2019

“Descuberta de contaminación acústica:
Noise Capture Party”

Colaboración: Equipa Noise Capture e persoal da OMA-UDC

Data e lugar: 26/02/2019. Facultade de Ciencias da Educación e Edificio Xoana Capdevielle (Elviña)

Resumo: Unha actividade de Descuberta consiste en facer o maior reconto posíbel de unha cuestión a estudar
en un tempo determinado. Neste caso, a descuberta de contaminación acústica na UDC estivo dividida en dúas
quendas: de mañá e de tarde, contando especialmente con alta participación (mais de 30 persoas) na quenda de
mañá. A Noise Capture Party desenvolveuna a OMA-UDC e contou co asesoramento da equipa Noise Capture,
quen teñen desenvolvido unha aplicación para móbiles Android en software libre. A xornada comezou con
presentación teórica en aula e calibrado dos móbiles das persoas participantes, para a continuación facer
equipos que se dirixen a diferentes zonas dos campus a facer os rexistros de ruído. Para rematar xúntase o
grupo facendo a posta en común, localizando os puntos críticos de ruído na UDC e construíndo o mapa a partir
da experiencia.
O mapa obtido pode consultarse na seguinte ligazón: http://noiseplanet.org/map_noisecapture/noisecapture_party.html#13/43.3495/-8.4015/UDC_2019
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MANCHANDO AS MANS
Febreiro Ambiental 2019

“Limpeza do entorno natural de
Oza”

Colaboración: Asociación Ecoloxista ADEGA
Data e lugar: 27/02/2019. Campus de Oza

Resumo: Nesta xornada de voluntariado ambiental para a limpeza de zonas verdes participou un grupo de 8
persoas. A equipa de educación ambiental de ADEGA explicou como facer unha limpeza ecolóxica, o obxectivo
de este tipo de iniciativas e promoveu un pensamento de reflexión sobre os nosos hábitos cotiás no eido de
residuos, facendo un chamamento a poñer en práctica na vida diaria o primeiro dos 3R: Redución, pois só con
este aseguramos que ningún residuo sexa tratado inadecuadamente ou termine nas zonas verdes e outros
lugares naturais.
A continuación o grupo estivo recollendo separadamente os tipos de residuos para rematar facendo unha
estima do volume recollido con caracterización das tipoloxías encontradas.
O resultado foron 200 L en volume de lixo recollido e un bote de 1,5 L cheo de cabichas.
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MANCHANDO AS MANS
Febreiro Ambiental 2019

“Limpeza da praia de Bens”

Colaboración: Asociación Mar de Fábula

Data e lugar: 01/03/2019. Praia de Bens (A Coruña)

Resumo: Esta xornada de voluntariado ambiental puxo fin á programación do Febreiro Ambiental 2019. Cada
ano millóns de toneladas de residuos, principalmente plásticos, rematan nos océanos. Concienciar á poboación
sobre a problemática desta contaminación mariña é urxente, para adoptar actitudes que contribúan á
diminución do uso dos plásticos e, sobre todo evitar que estes cheguen ao medio mariño. Bastonciños dos
ouvidos, pequenos envases dun só uso, tapóns de botellas, cabichas, envases e envoltorios de todo tipo,
mostran a procedencia desta contaminación xerada nas actividades do noso día a día.
Os resultados son visíbeis: 2.200 litros en volume de lixo recollidos, entre eles 1.480 bastonciños dos ouvidos, e
moitos outros hixiénico-sanitarios, retirados grazas a 20 persoas en 2 horas de traballo.
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MANCHANDO AS MANS

“Visita á planta de xestión de residuos de
Nostián”

Colaboración: Persoal técnico de Albada, e Puertas Afuera (educación ambiental).

Datas:
8/11/2018 e 15/11/2018: Convocatorias orientadas ao alumnado dos Campus de Ferrol
13/05/2019: Convocatoria orientada ao alumnado dos Campus de Elviña e A Zapateira

Resumo: Visita guiada á planta que trata os residuos do concello da Coruña e do Consorcio das Mariñas, do
que forman parte 8 concellos da área metropolitana coruñesa (Abegondo, Arteixo, Betanzos, Cambre, Carral,
Culleredo, Bergondo e Oleiros). Coñeceuse o funcionamento da planta e o tratamento que fai das dúas
fraccións principais: a inorgánica (resto e envases) e a materia orgánica recollida selectivamente. Púxose de
manifesto como os procesos de separación en planta dos materiais reciclables, e a biometanización e
compostaxe da fracción orgánica, para seren de calidade, requiren da participación de toda a cidadanía cunha
boa separación en orixe destas dúas fraccións.
Para as 3 convocatorias sumáronse un total de 120 participantes.
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MANCHANDO AS MANS

“Obradoiro de construción de fornos
solares”

Colaboración: Rosalía Bello

Data e lugar: 3/05/2019. Laboratorio tecnolóxico da EUDI (Campus Esteiro, Ferrol)

Resumo: O fomento das enerxías renovábeis comeza na práctica individual de busca de alternativas aos
combustíbeis fósiles. Así, neste obradoiro de construción de fornos solares, as persoas participantes
sensibilízanse nos usos potenciais da enerxía solar, e as súas posibilidades na cociña. Ao mesmo tempo
foméntase a reutilización e reciclaxe, empregando como material base caixas de cartón. Como comprobación
durante as 4 horas de duración do obradoiro colocáronse unha serie de fornos solares no exterior do edificio
onde se cociñaron petiscos para a proba ao remate do obradoiro. As 12 persoas asistentes puideron levar os
seus fornos autoconstruídos para a casa, e despois darlles uso no VII Encontro Solar da UDC.
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MANCHANDO AS MANS

“VII Encontro Solar na UDC”

Colaboración: Rosalía Bello, J.M. Giz, Asociación ADEGA

Data e lugar: 31/05/2019. Explanada do Ed. Xoana Capdevielle (Elviña)

Resumo: O encontro é unha xuntanza para cociñar, experimentar e coñecer diferentes xeitos de aproveitar
esta enerxía, limpa e inesgotábel. Mais de 50 cociñas e fornos solares prepararon o xantar para preto dun
cento de asistentes. Dentro da programación deste día incluíuse a visita á instalación fotovoltaica do CITIC, da
man do Técnico Superior de Mantementos da UDC, á que asistiron 25 persoas. Ademais, a xornada estivo
acompañada de música “Dj Solar” grazas á Escola de Imaxe e Son de Someso, e tamén puido visitarse a
exposición itinerante “Enchufados ao Sol”, participar nun obradoiro de reciclaxe de papel, e experimentar con
distintos aparellos solares.
O evento foi recollido na prensa e reportado na televisión autonómica:
Telexornal mediodía, en directo a partir do minuto 37:57 http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/telexornalmediodia-4128486?t=2277
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MANCHANDO AS MANS

“Proxecto Ríos no Campus”

Colaboración: Francisco Bañobre, coordinador do Proxecto Ríos en Galiza

Datas:
Campaña de inspección de outono: 24/10/2018
Campaña de inspección de primavera: 1/04/2019, 3/04/2019, 4/04/2019
Lugar: Treito do río Lagar ao seu paso polo campus de Elviña.

Resumo: O Proxecto Ríos é unha iniciativa de concienciación, educación e participación cidadá en defensa dos
ecosistemas fluviais. Fundaméntase na realización de inspeccións do estado dos ríos galegos en dúas épocas:
campaña de outono e de primavera, coa finalidade de obter un índice de calidade biolóxica baseado na
biodiversidade de macroinvertebrados presentes, ademais de facer o estudo físico-químico das augas
(temperatura, pH, oxíxeno, nitratos). Ambos chamamentos (outono e primavera) tiveron moi boa acollida,
organizando quendas de mañá e de tarde para facilitar o acceso ao alumnado inscrito e traballar con mellor
atención a pequenos grupos. En total no curso 2018/2019 participaron 96 alumnas e alumnos da UDC.
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MANCHANDO AS MANS

“Visita á planta de depuración por humidal da
UDC”

Colaboración: Grupo de Investigación de Enxeñaría Química Ambiental (EnQA) da UDC
Data e lugar: 14/11/2018. Planta piloto de humidais construidos da UDC (A Zapateira)

Resumo: Nesta visita técnica para 12 participantes, o persoal investigador do grupo de EnQA mostrou in situ as
características dos humidais e o seu funcionamento, concretando as liñas de investigación actuais para a
depuración de augas residuais urbanas e industriais. Nestes sistemas de depuración ecolóxicos desenvólvense
procesos físicos, químicos e biolóxicos que eliminan os principais contaminantes das augas residuais: materia
orgánica, sólidos en suspensión, nitróxeno, fósforo e mesmo contaminantes emerxentes como son os
farmacéuticos. A combinación do tratamento anaerobio e dos humidais constitúe unha liña de investigación na
que o grupo é pioneiro a nivel internacional, contan con proxectos de I+D+I así como con unha Spin-off da UDC
para a implantación do sistema en diversas iniciativas empresariais.
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CICLO DE CINEMA

Febreiro Ambiental 2019

“Queimar o Monte”

Colaboración: Emilio Fonseca, Director do documental. Walkie Talkie Films.
Data e lugar: 26/02/2019. Edificio Normal (Riazor)

Resumo: Rodado integramente en Galiza, este filme analiza as causas do principal problema medioambiental
galego: os incendios forestais. Cada ano prodúcense mais de 10.000 lumes. Nos últimos 30 anos queimouse
unha superficie equivalente a terceira parte do territorio galego. Entre os datos intercambiados no coloquio, no
que participou unha ducia de persoas, expuxéronse as posíbeis causas dos lumes e as posibilidades de mellora
na súa xestión e especialmente na súa prevención.

CICLO DE CINEMA

Febreiro Ambiental 2019

“Esquece Monelos”

Colaboracións:
Marta Eiriz, Productora do documental. Danga-Danga films
Amal Nnechachi, ECCP, Investigadora CartoLab e Colaboradora do documental
Data e lugar: 27/02/2019, Ed. Normal (Riazor)

Resumo: O documental válese da desaparición do río Monelos baixo a cidade da Coruña para reflexionar sobre
como se perde a memoria dos lugares e das súas xentes. Un percorrido polo río que propicia unha viaxe pola
vida mesma de quen conta a historia. Un retrato colectivo que fala dos medos e inquedanzas que acompañan o
avance inexorable do tempo. O posterior coloquio no que participaron unhas 25 persoas, estivo especialmente
marcado pola vertente técnica en canto ao impacto ambiental feito sobre este río, impacto ao que se ve
sometida unha longa listaxe de ríos galegos, como nos indicou a investigadora da UDC.
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CICLO DE CINEMA

Febreiro Ambiental 2019

“Paraíso Roubado”

Colaboracións:
Lukas Santiago, Director do documental
Antón Masa, Presidente da APDR de Pontevedra
Data e lugar: 28/02/2019

Resumo: Este documental abordou a realidade de Lourizán entre finais do século XIX, cando Montero Ríos
estableceu a súa residencia galega neste auténtico paraíso, e a chegada da fábrica Celulosa nos anos 60 do
século XX, que supuxo a destrución da riqueza natural, paisaxística e económica desta parroquia pontevedresa,
que veu perder o seu futuro como consecuencia do industrialismo na época franquista. Pero tamén é un
exercicio de memoria histórica, un recoñecemento á loita das mariscadoras que se enfrontaron á represión
militar na defensa do banco marisqueiro e o pan dos seus fillos, unha loita que como transmitiron os dous
colaboradores no debate, no que participaron unhas 40 persoas e completando o aforo da sala, non pode caer
no esquecemento.
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EXPOSICIÓNS

“A pegada ecolóxica na UDC”

Datas e Localizacións:
- Do 1 ao 28 de febreiro (Febreiro Ambiental 2019): Campus de Esteiro (Ferrol)
Resumo: Con datos actualizados do 2016, contouse con esta exposición composta por 16 paneis nos que se
recolle por bloques temáticos a crise ambiental e a débeda ecolóxica, a situación mundial e galega, a pegada
asociada á UDC e as posibles solucións e canles de diminución da pegada. Ademais da visita libre, organizáronse
grupos acompañados de profesorado para a explicación en detalle dos contidos da exposición. Estímase que
mais de 150 alumnas e alumnos se achegaron a visitar esta exposición.
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EXPOSICIÓNS

Febreiro Ambiental 2019

“Aproximación á mobilidade
universitaria na Coruña”

Datas e Localizacións:
- Do 1 ao 28 de febreiro (Febreiro Ambiental 2019): Facultade de Socioloxía e Ciencias da Comunicación
(Elviña)

Resumo: Exposición actualizada no 2018 e composta por 5 paneis que recollen o estudo da mobilidade na
cidade da Coruña e as formas de aproximación aos campus da UDC. Realizouse unha visita guiada pola
Asociación Mobi-liza durante o Febreiro Ambiental, á que asistiron unhas 15 persoas, ademais das visitas libres
de alumnado e profesorado provinte especialmente da Facultade de Socioloxía e Ciencias da comunicación,
estimándose un total de 80 persoas ao longo dos 15 días de exposición.
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EXPOSICIÓNS

Febreiro Ambiental 2019

“Enchufados ao Sol”

Datas e Localizacións:
- Do 17 de outubro ao 14 de novembro: Campus de Esteiro (Ferrol)
- Do 15 ao 28 de febreiro (Febreiro Ambiental): Facultade de ciencias (A Zapateira)
- 31 de maio (Xornada Encontro Solar): Edificio Xoana Capdevielle (Elviña)

Resumo: A exposición “Enchufados ao Sol”, editada por ADEGA, está composta por 5 paneis nos que se mostra
o concepto da enerxía solar e os seus diferentes aproveitamentos, como enerxía limpa e inesgotable,
concretando as súas posibilidades na cociña. Esta exposición completouse coa mostra de fornos e cociñas
solares de diferentes modelos da man de Picos do Sol e Juan Bello, quen guiou dúas visitas explicativas a grupos
de alumnado da UDC, sumando en total, e para as diferentes localizacións, mais de 150 visitantes.
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4.

LOGROS E AVALIACIÓN

4.1.

Resultados

RESULTADOS

Métricas previstas e obtidas no proxecto

A métrica de resultados obtidos na segunda edición do proxecto Fundación Alcoa+UDC móstranse na táboa da
seguinte páxina. Algúns aspectos da métrica detállanse a continuación.

Comunidades implicadas na iniciativa

Tanto na formulación do proxecto como no seu desenvolvemento, distinguíronse cinco perfís participantes nas
iniciativas ambientais levadas a cabo. Son os seguintes:
Tres grupos pertencentes á propia Universidade da Coruña, caracterizadas por un elevado grao de implicación
directa:
-

Estudantado da UDC
Persoal Docente e Investigador (PDI)
Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Dúas comunidades caracterizadas por unha menor implicación directa, pero atinxidas de forma indirecta e a
través da difusión nos medios e nas redes sociais:
-

Poboación local (Concello de A Coruña e arredores)
Poboación galega

Iniciativas ambientais creadas:
Trátase dunha única iniciativa, o curso “Educación para a Sustentabilidade“ (Education for Sustainability),
desenvolvida a través do programa de actividades “Campus, Casa, Cidade. Laboratorios do Cambio”. No referido
programa desenvolvéronse con éxito un total de 10 iniciativas ambientais vinculadas:
1. Ciclo de conferencias de temática medioambiental
2. Enquisa Emapic xeración e pegada ecolóxica dos residuos
3. Enquisa Emapic sobre consumo da auga en vivendas e edificios públicos
4. Alta e uso da aplicación NoiseCapture para o seguimento da contaminación acústica
5. Auditoría e programa de uso eficiente da auga
6. Seguimento da compostaxe de residuos orgánicos de comedor universitario
7. Seguimento da separación selectiva de residuos na FCCEE
8. Estudo da pegada ecolóxica e da pegada hídrica
9. Modulo de actividades de campo Manchando as mans
10. Estudo da factura eléctrica e uso eficiente da enerxía
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RESULTADOS

Táboa de métricas previstas e obtidas no
proxecto

Táboa de métricas previstas e obtidas no proxecto:
CONCEPTO
Número de comunidades implicadas na iniciativa
Medio ambiente

Horas de implicación (nº)

Número de persoas capacitadas para apoiar as iniciativas ambientais

Número de docentes capacitados para apoiar as iniciativas ambientais
Número de iniciativas ambientais creadas
Redución das toneladas (tons)b de CO2
Redución do uso de enerxía (kWh)

Redución da xeración de residuos (tons)

Fracción de aluminio para reciclaxe (tons)

Previsión

Obtido

5

5

3000

4766

12

28

300
1

477
1

5

21

2

5

50000

0c

2

2

Número de estudantes participantes nos programas de mellora académica

300

2370

Número de centros de estudos afectados polos programas de mellora académica

15

15

Fracción inorgánica non-aluminio para reciclaxe (tons)
Educación

Número de docentes capacitados para entregar programas de mellora académica
Outros
Número de persoas mozas para o uso potencial dos programas no seu
fortalecemento académico e desenvolvemento persoal
Oportunidades de voluntariado. Número de persoas (non empregadas de Alcoa)
que realizan actividades de voluntariado neste programa
Número de persoas participantes no liderado e gobernanza

Número de solucións de liderado e gobernanza implementadas

5

12

b

12

300

2370

30

22

45
8

12 profesores pertencentes á UDC; e 16 docentes externos
1 ton = 907,18 kg. Esta redución equivale ao aforro en emisións pola redución e reciclaxe de residuos.
c O consumo de electricidade aumento en 5062 kWh en 2018 respecto a 2017 (incremento do 0,04%).
a

7

28

10
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RESULTADOS

Participación

Horas de dedicación e participantes
A métrica obtida no proxecto respecto ás horas de implicación das persoas participantes foi dun total de 4.766
horas, repartidas entre seis módulos e resultando unha implicación media de 2,2 horas por actividade. Resulta
moi positiva a avaliación desta segunda edición do proxecto, xa que a participación respecto da primeira
convocatoria rexistrou unha mellora substancial, acadándose un 70% máis de participantes respecto á edición
2017/2018.
Este éxito mellorou as expectativas, sumando 1.519 horas de participación ás 3.000 horas previstas
inicialmente na formulación do proxecto. Continuouse, na liña proposta na primeira edición, de formar
alumnado en pequenos grupos con contidos eminentemente prácticos (módulos de Obradoiros e Manchando as
Mans), e engadíronse módulos novos (visitas a Exposicións e ciclo de Cinema ambiental). O módulo de
Conferencias, co obxectivo de manter un nivel de relatores con alta calidade, mantívose na tendencia do curso
pasado, con boa acollida e participación de toda a comunidade universitaria, superando os 450 participantes.
Aproximadamente o 50% da participación tivo lugar durante o Febreiro Ambiental 2019, que ao longo de 15
días incluíu unha programación intensa e sumou a participación de 1.057 persoas.
Horas de dedicación por actividade (Media)

Actividade
Conferencias
Obradoiros
Manchando as mans
Exposicións
Cinema ambiental
Outras tarefas: participación TICs
Total

Nº participantes
Feb. Ambiental
437
170
143
230
77
1057

Nº participantes
Total (por activ.)
462
334
463
540
77
494
2370

(media global)

Participación
TICs

Exposicións

Cinema
Ambiental

Conferencias

Manchando as
Mans

Obradoiros

0

Participación TICs

100

Exposicións

200

Cinema
Ambiental

300

Conferencias

400

6
5
4
3
2
1
0

Manchando as
Mans

500

Obradoiros

600

Nº horas

Nº participantes

Curso 2018/2019. Total 2.370 participantes

Horas dedicadas
Total
999
1336
1490
270
154
247
4766
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180

160

0
CONF. Investigación para a sustentabilidade…
CONF. Antropoloxía da bicicleta
CONF. Factura da luz e mercado eléctrico
CONF. Actualidade na mobilidade da Coruña…
CONF. Ecodeseño con plásticos
CONF. Exercicio e saúde: A prevención…
CONF. O papel da Educación Superior no…
CONF. A politica europea de Economía…
CONF. Sustentabilidade e xacementos de…
CONF. Contaminación luminosa. A noite é…
CHARLA. Sustentabilidade na UDC
TICs. Enquisa Residuos
TICs. Enquisa Auga
Cinema Ambiental
Expo Solar Ferrol
Expo Solar Coruña
Expo Pegada Ferrol
Expo Pegada Coruña
Expo Mobilidade
MANCH. Prox. Rios
MANCH. Sotavento
MANCH. Ruta en bici
MANCH. Noise capture
MANCH. Limpeza Oza
MANCH. Limpeza Bens
MANCH. Nostián
MANCH. Fornos solares
MANCH. VII Encontro Solar
MANCH. Humidais construídos
OBR. 14/11/2018. Ecoauditorías
OBR. 29/01/2019. Pegada ecolóxica
OBR. 5/02/2019. TICs
OBR. 12/02/2019. Ecoauditorías
OBR. 18/02/2019. Ecoauditorías
OBR. 19/02/2019. Residuos
OBR. 25/02/2019. Residuos
OBR. 25/04/2019. Residuos
OBR. 20/02/2019. Materiais plásticos
OBR. 20/02/2019. Alimentación saudábel

Nº participantes

RESULTADOS
Participación

Número de participantes no proxecto Educando para a Sustentabilidade durante o curso 2018/2019
454

140

120

100

80

60

40

20

A gráfica mostra en detalle a participación en cada actividade do curso: ciclo de Conferencias ambientais
(CONF.), participación nas enquisas de sustentabilidade (TICs), visitas a exposicións (Expo), actividades do
módulo de Manchando as Mans (MANCH.), e convocatorias de Obradoiros para a sustentabilidade (OBR.). Os
datos marcan un mínimo de 5 persoas, achegándose a completar os aforos das salas de conferencias con máis
de 100 persoas nalgúns casos. Unha variabilidade exixida polas características específicas das actividades
programadas.
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RESULTADOS

Enquisa de avaliación

Avaliación do proxecto Educando para a sustentabilidade UDC + Fundación
Alcoa
Febreiro Ambiental 2019

As persoas participantes obtiveron a ligazón a unha enquisa para cubrir en liña de forma totalmente anónima
e de participación libre, obtendo así un total de 444 respostas referentes ao interese na participación en
unha ou mais de unha actividade incluída no curso.

Estimouse a percepción de acollida en función de 4 niveis de valoración, desde unha percepción “Mala” a
“Moi boa”. Entre o 86 e o 94% das respostas mostraron unha percepción “Moi boa” ou “Boa” da actividade
avaliada e pertencente a algún dos seguintes módulos: Obradoiros, Manchando as mans, Conferencias e
Cinema ambiental. O extremo contrario (percepción “Mala”) non se rexistrou no módulo de Manchando as
mans, e sempre foi mais baixo do 5% nos outros módulos.
As gráficas que se mostran a continuación indican a distribución da percepción de cada módulo.

A enquisa de avaliación deixou espazo para a valoración en comentarios, para escoitar as propostas e
inquedanzas en cuestións de sustentabilidade entre a comunidade universitaria, e ao mesmo tempo
fomentando a participación e proposición de eixos de traballo para vindeiras convocatorias. A nube de
palabras que se mostra na contracapa deste informe recolle as palabras principais dos comentarios de
satisfacción desta enquisa.
7% 3%

7% 0%

Obradoiros

Manchando as mans
Moi boa

Moi boa
49%

Boa
Regular

41%

Boa

36%

57%

Mala

Mala

2%

5%

Conferencias

9%

35%

2%

Cinema Ambiental

Moi boa
Boa
51%

Regular
Mala

Regular

Moi boa
31%

Boa
65%

Regular
Mala
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