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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 públicas das zonas
nas que está implantada, como é o caso da Coruña. É neste
contexto no que subvencionou o actual proxecto ‘Educando para a
Sustentabilidade’, que durante o curso 2017/18 se levou a cabo pola
Universidade da Coruña (UDC), baixo o título de ‘Campus, Casa,
Cidade: Laboratorios do cambio’.
No tocante a sociedade e medioambiente, 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. O público
obxectivo non só é o estudantado, senón que tamén inclúe ao
persoal traballador e de investigación, PAS e PDI, e ao persoal
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traballador asociado, 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 se dotou ás persoas participantes das competencias
básicas relacionadas coa sustentabilidade ambiental, económica e
social, a través de actividades individuais e en grupo, e con acción
social no contorno inmediato.
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2. PROGRAMACIÓN
2.1.

Programa1

Contouse con tres módulos temáticos de participación:
A) Ciclo de Conferencias e aulas maxistrais, programa extenso
en temática ambiental de actualidade a cargo de persoas
expertas.
B) Obradoiros de sustentabilidade, con horas de formación
teórica e de traballo autónomo, dirixidos a grupos reducidos de
participantes en diversos chamamentos de convocatoria.
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.
Ao programa engadíronse Exposicións temáticas itinerantes por
diferentes centros da UDC.

2.2.

Calendario

Na presentación do proxecto (14/03/2018) participaron o
reitor da Universidade da Coruña, Julio E. Abalde Alonso, e o
director da fábrica de Alcoa na Coruña, José-Gil Fernández
Pulpeiro.
A estratexia de divulgación baseouse nas novas tecnoloxías,
facendo chamamento a prensa e medios audiovisuais, incluíndo
tamén redes sociais, e potenciada con metodoloxía mais
tradicional como cartelería e trípticos de reparto en formato
físico, deseñados específicamente para esta finalidade.

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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Na web da Oficina de Medio Ambiente creouse un apartado
específico do curso, que incluíu unha ligazón para a inscrición
on-line nas actividades:
www.udc.es/gl/sociedade/medio_ambiente/curso/

O cronograma do curso desenvolveuse como se detalla:
Conferencias
Obradoiros
Manchando as mans
Exposicións
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3.1. Fichas de actividades

CONFERENCIAS

Emilio Fernández Suárez, director do Campus do

Cambio climático:
un desafío global e local

Mar (Universidade de Vigo)

Data e lugar: 6 de marzo, Centro Universitario de Riazor (Campus de Riazor)
Referenza: https://www.udc.es/gl/novas/Cambio-climatico-un-desafio-global-e-local/

Resumo: Como primeira conferencia do ciclo, contou con moi boa acollida, tanto de participantes (máis dun
centenar de asistentes) como a nivel de difusión na prensa. O Cambio Climático é probabelmente o maior problema
ao que se enfronta a Humanidade, mais unha grande parte da poboación aínda descoñece as súas causas e
consecuencias. Emilio Fernández Suárez conseguiu explicar de xeito ameno e sinxelo os retos aos que nos enfronta
este fenómeno de grande complexidade. “Con 3/4 partes do mundo humanizadas e recursos que xa non chegan, a
lóxica do crecemento económico, de crecer ata o infinito, xa non é factíbel”. O cambio é tan recente que estas
limitacións aínda non conseguimos comprendelas.
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CONFERENCIAS

Educación para a sustentabilidade

Mario Salomone, secretario xeral do WEEC (World Environmental Education Congress)
Data e lugar: 13/03/2018, Facultade de Ciencias da Educación (Campus de Elviña)
Referenza: https://www.udc.es/gl/novas/Conferencias-Campus-casa-cidade.-Laboratorios-do-cambio/

Resumo: Mario Salomone achegou a grupos multidisciplinares da comunidade universitaria o modo de traballo que
se está a desenvolver desde a Universidade de Bergamo (Italia), así como os retos de educación ambiental que se
recollen no WEEC, o mais importante encontro de Educación Ambiental mundial. Salomone resaltou a magnitude do
impacto ambiental da humanidade no Planeta nun moi curto período de tempo que xa está a ser considerado como
un cambio de era, o Antropoceno. Compre unha nova educación e un cambio de paradigma para contribuír aos
obxectivos de desenvolvemento sustentábel da axenda 2030 da ONU. Esta conferencia completou a Aula Magna da
FCCEE, con intervencións na radio e difusión na prensa.

Entrevista para Radio Cerna:
www.youtube.com/watch?v=7L45S7-XMgY&t=26s
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CONFERENCIAS

Recursos mineiros:
a situación galega

Ramón Vidal Romaní, profesor emérito, Instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parga Pondal, UDC.
Data e lugar: 14/03/2018, Facultade de Ciencias (Campus A Zapateira)
Referenza: https://www.udc.es/gl/novas/Conferencias-Campus-casa-cidade.-Laboratorios-do-cambio/

Resumo: A explotación mineira está a ser un tema de actualidade en Galiza e o prof. Vidal Romaní,
referencia en investigación xeolóxica de procesos cuaternarios, expuxo o coñecemento en
xeomorfoloxía e paleontoloxía, facendo fincapé na adecuada xestión dos recursos minerais dado que
pola súa taxa de renovación en tempo xeolóxico son considerados recursos non renovábeis. As
entulleiras de materiais sobrantes procedentes da extracción mineira son claro un indicador unha
ineficiencia das actuais prácticas extractivas e causa de fortes impactos ambientais. Vidal Romaní
recomendou restaurar todas as entulleiras e aproveitar a enerxía xeotérmica profunda.
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CONFERENCIAS

Plásticos e microplásticos, máis
que peixes nos mares

Soledad Muniategui, Instituto Universitario de Medio Ambiente, UDC
Alfredo López, Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariño, CEMMA
Data e lugar: 21/03/2018, Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas (Campus Riazor)
Referenza: https://www.udc.es/gl/novas/Conferencias-Campus-casa-cidade-00001.-Laboratorios-do-cambio/

Resumo: Cerca de 40 persoas se achegaron a esta conferencia impartida a dúas bandas, desde o
punto de vista da investigación da calidade ambiental, referíndose á contaminación mariña por
microplásticos, por S. Muniategui, e desde o de biodiversidade, referíndose á conservación e
afección da biota mariña por plásticos e microplásticos, por A. López.
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CONFERENCIAS

Auga e sustentabilidade ante a
mudanza global

Francisco Díaz Fierros, catedrático de Edafoloxía e Química Agrícola, USC
Data e lugar: 22/03/2018, Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos (Campus de Elviña)
Referenza: https://www.udc.es/gl/novas/Conferencias-Campus-casa-cidade-00001.-Laboratorios-do-cambio/

Resumo: Moi boa acollida, na aula magna completa, o poñente mostrou a importancia do recurso auga
ante o cambio climático, como influirá o aumento previsto das temperaturas sobre a escaseza e reparto
desigual de auga no planeta, así como a situación galega e as posibilidades da xestión sustentábel da auga.
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CONFERENCIAS

Residuos urbanos e o futuro de
Nostián

María García, concelleira de Medio Ambiente, Concello da Coruña.
Data e lugar: 6/04/2018. Facultade de Ciencias (Campus A Zapateira)
Referenza: https://www.udc.es/gl/novas/Residuos-urbanos-e-o-futuro-de-Nostian-xoves-5-de-abril/

Resumo: Neste relatorio, a concelleira de Medio Ambiente do Concello da Coruña expuxo a situación actual
do sistema de recollida selectiva no concello e os fitos vindeiros para o mesmo, en proceso de renovación
da concesión pública. Fomentar a recuperación de papel e vidro e a compostaxe caseira e comunitaria,
introducir o pagamento por xeración e adaptar os sistemas de recollida ao xerador son algúns dos
elementos guía do novo proxecto, que tamén busca investir nas persoas e non en maquinaria. A concelleira
tamén instou á visita in situ da planta de Nostián, outra das actividades recollida neste proxecto.

16

CONFERENCIAS

Universidades saudábeis:
sustentabilidade e saúde da man

Sergio Santos, Adriana I. Álvarez, Santiago Martínez, Pedro Gil Manso, Alicia
Martínez, profesorado da área de Ciencias da Saúde da UDC
Data e lugar: 3/05/2018. Centro Universitario de Riazor (Campus de Riazor)
Referenza: https://www.udc.es/gl/novas/Universidades-saudabeis-sustentabilidade-e-saude-da-man/

Resumo: Este painel de experiencias para a promoción da saúde nos campus da UDC incluíu catro
interesantes intervencións guiadas polo director da UDC Saudábel, Sergio Santos, que versaron sobre a
intervención asistida con animais, o soporte vital básico, a promoción do calzado saudábel e a educación
para a equidade en saúde. Catro temas que espertaron un intenso debate, no marco das achegas da UDC a
saúde e a unha universidade máis saudábel. O painel pechou o ciclo de conferencias do curso Educando
para a sustentabilidade e avanzou o que será a Semana saudable no comezo do novo curso 2018-2019.
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OBRADOIROS

TICs / Pegada ecolóxica / Residuos e
compostaxe / Ecoauditorías

Os obradoiros para a sustentabilidade estiveron orientados ao traballo con pequenos grupos (<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.
Co obxectivo de fomentar a participación de toda a comunidade universitaria, houbo diversas convocatorias en
diferentes centros da UDC:




Convocatoria de fin de semana no CUR-Riazor. Mes de abril.
Convocatoria de 1 día á semana na FCCEE-Elviña. Marzo e abril.
Convocatoria de 3 días consecutivos na FCC-A Zapateira. Mes de xuño.

Estes obradoiros estiveron distribuídos en catro bloques ou áreas temáticas, como se detalla a continuación.
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OBRADOIROS

1. Uso sostible das TIC e ferramentas para a
xeoreferencia participativa.

Alberto Varela, profesor na ETSCCP e director do laboratorio cartográfico Cartolab.
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. O estudo da contaminación acústica fíxose a
través dunha aplicación do móbil de software libre chamada NoiseCapture, que mide en decibelios (dB) o ruído do
contorno e combinado coa función GPS do propio móbil, resultando nun mapa acústico interactivo.
-

Ligazón da enquisa de residuos: https://emapic.es/custom/residuos-udc
Ligazón da enquisa da auga: https://emapic.es/custom/consumo-auga-udc
Ligazón da aplicación de contaminación acústica: http://noise-planet.org/noisecapture.html
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OBRADOIROS

2. A pegada ecolóxica. A pegada da auga.
A contaminación acústica.

Pedro Vega, profesor titular na FCCEE.
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

3. Reciclaxe: Recollida separada residuos.
Obradoiro de compostaxe.

María R. Lafuente, vogal de residuos de ADEGA.
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

4. Auditoría da auga e auditoría de enerxía
na casa e no centro.

Manuel Soto, director da Oficina de Medio Ambiente
Verónica Torrijos, técnica da Oficina de Medio Ambiente
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.
Neste obradoiro tamén se expuxo o traballo da OMA neste tema, promovendo a redución do consumo nos centros
da UDC, mediante medidas como o axuste de caudal, a instalación de aireadores ou perlizadores ecoeficientes, ou o
cambio das billas por unhas de menor 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.

22

MANCHANDO AS MANS

Obradoiro de construción de
fornos solares

Juan Bello, Enxeñeiro Técnico e experto en cociña solar.
Pavillón de estudantes: 20 de marzo e 10 de abril. Facultade de Filoloxía: 27 de abril.

Cada sesión de obradoiro incluíu unha explicación do potencial de uso da enerxía solar e a súa aplicación á cociña, e
unha parte práctica de construción de fornos solares de baixo custo, a partir de material de refugallo (caixas de
cartón). A finalidade da construción dos fornos solares é que as persoas participantes poidan levalos para as súas
casas e darlles uso, estreándoos e aprendendo a elaborar receitas de cociña solar no Encontro Solar da UDC.
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MANCHANDO AS MANS

VI Encontro Solar da UDC

Juan Bello, experto en cociña solar, e Asociación ecoloxista ADEGA
Xoana Capdevielle, 21 de xuño

O encontro é unha xuntanza para cociñar, experimentar e coñecer diferentes xeitos de aproveitar esta enerxía, limpa
e inesgotábel. A data coincidiu co solsticio de verán, Día do Sol no hemisferio norte. A mellor forma de darlle
visibilidade ao aproveitamento da enerxía solar e festexala cun xantar colectivo. Preto dun cento de persoas
cociñaron con variedade de fornos e cociñas solares de forma simultánea toda unha variedade de pratos. A visita á
instalación fotovoltaica do CITIC, da man do Técnico Superior de Mantementos da UDC J.M. Giz, a música do equipo
DJ solar, e unha exposición completaron a xornada.
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MANCHANDO AS MANS

Proxecto Ríos no campus

Francisco Bañobre, educador ambiental de ADEGA e coordinador do Proxecto Ríos en Galiza.
Río do Lagar, Elviña: 4 e 6 de abril, mañá e tarde.

Cada sesión de obradoiro incluíu a exposición do propósito e contidos do PR, a súa historia e funcionamento en
Galiza, grazas a grupos de persoas voluntarias traballando en rede. O PR ten creado unha base de datos cos rexistros
de calidade das augas dos ríos galegos.
No río do Lagar fíxose o estudo físico-químico das augas (temperatura, pH, oxíxeno, nitratos), e biolóxico do leito e
das marxes. Tras a identificación dos macroinvertebrados, bioindicadores de calidade, obtense o índice de calidade
do río.
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MANCHANDO AS MANS

Visita a Nostián

Puertas Afuera (educación ambiental), e Albada (planta de Nostián)
Nostián: 17 de abril

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 triaxe ou
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.
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MANCHANDO AS MANS

Alimentación: supermercado ou
horta?

Silvia Méndez, V de Vegetal, entidade dedicada á promoción da alimentación saudábel.
Economía e Empresa, 22 de maio

Unha elaborada explicación do curso dos alimentos dende a horta até a mesa, a ter moi en conta nunha
alimentación saudábel, buscou crear conciencia crítica e capacidade de decisión, e fomentar unha boa alimentación
en base á ciencia, á experiencia e á palatabilidade. Na parte práctica, procedeuse á interpretación de etiquetaxes de
alimentos achegados polas persoas participantes. Unha mostra de cociña solar na porta da Facultade como punto de
encontro, deu a benvida ás persoas participantes, que puideron degustar diferentes petiscos feitos en cociñas e
fornos solares.
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MANCHANDO AS MANS

Limpeza simultánea de praias

Mar de Fábula e ADEGA, coordinación e monitorización ambiental
Praias de Bens (A Coruña) e Bastiagueiro (Oleiros), Día Mundial dos Océanos, 8 de xuño

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: cincocentos quilogramos de lixo retirado das praias grazas a 40 persoas que acudiron ás
citas de Bens e Bastiagueiro.
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MAPA DE RESIDUOS

Enquisa Emapic xeración e pegada
ecolóxica dos residuos

https://emapic.es/custom/residuos-udc
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. Pode ser utilizada por calquera persoa
a título individual, por colectivos organizados ou por diferentes tipos
de entidades, tanto con fins educativos no ensino formal como en
actividades de sensibilización ambiental. No presente curso foi
empregada nos obradoiros de residuos e compostaxe.

Recollida
selectiva (%)

Pegada ecolóxica
(kg CO2/ano)
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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
Unha sinxela auditoría sobre o consumo de auga que permite o rexistro do tipo de
equipamentos e os caudais en vivendas particulares e edificios públicos. Tamén se
recolle información relativa a sinalización e información para o consumo responsábel
de auga. Crea mapas da eficiencia no consumo de auga nas cidade, nas vilas, nos
edificios públicos, e por extensión en Galiza.

30

Auditoría da auga e programa
de uso eficiente na Facultade
de Ciencias da Educación

AUDITORÍA DA AUGA

Alumnado de Ciencias da Educación e persoal bolseiro Green Campus
Facultade de Ciencias da Educación, 24 de abril de 2018
Coa base teórica do módulo de Obradoiro de Auditoría da auga, distribuíronse grupos para levar a cabo as
actuacións de inventariado e medidas de axuste en todos os baños do centro. Nesta facultade non foi posíbel a
instalación de perlizadores debido á incompatibilidade das billas. A medida a tomar neste caso foi o axuste de
chaves, e tomouse a recomendación é o arranxo das 20 unidades de chaves para o axuste de caudal, pois é unha
actuación de baixo custo.
Non foi posible actuar sobre as cisternas deste centro, xa que todas as revisadas neste centro resultaron ser
empotradas e/ou con mecanismo de descarga tipo fluxor.
Resultados: ANÁLISE POR TIPO DE ACTUACIÓN
Fac. de CC. da Educación

Nº uds.

Caudal medio*

Caudal MAX.*

Caudal MIN.*

Chaves axustábeis (situación previa)

11

5,2±2,2

10,0

1,8

Chaves axustadas (situación posterior)

11

2,1±0,5

2,9

1,5

Chave solta

14

5,1±2,0

9,0

1,6

Sen peza da chave

6

3,9±2,5

8,2

2,0

Estropeada (1-2s)

3

4,9±3,9

9,0

1,2

Xa axustado
6
2,7±0,9
Redución global: 19%
Redución nas billas axustadas: 60%
Nº Chaves que poderían ter arranxo/recambio: 20
Recomendación: Reparación das 20 chaves avariadas (en curso, xullo 2018)

4,3

1,9

*Caudais en L/min
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AUDITORÍA DA AUGA

Auditoría da auga e programa de uso
eficiente na Facultade de Dereito

Alumnado de Ciencias da Educación e persoal boseiro Green Campus
Facultade de Dereito, 24 e 26 de abril de 2018
A auditoría consistiu en facer inventario dos equipamentos existentes nos baños do centro, identificar as súas
características e realizar a medición dos caudais en uso. A continuación discutíronse as actuacións posibles, e
leváronse a cabo aquelas que estaban ao alcance das persoas participantes, estudantes do curso e persoal bolseiro
da OMA. Colocáronse 11 perlizadores ecoeficientes e axustouse o caudal noutras 11 billas. Outras 19 unidades non
soportaban perlizador, e tiñan a billa avariada, recomendándose o arranxo desta. No curso da actuación reduciuse o
caudal medio desde os 4,9 aos 3,2 L/min (redución do 33%). O potencial de redución tras o futuro arranxo das
chaves e axuste é dunha redución do 60% do consumo de auga nos lavabos. Non foi posible actuar sobre as cisternas
deste centro, xa que todas eran empotradas e/ou con mecanismo de descarga tipo fluxor.
Resultados:

Caudais en L/min

Facultade de Dereito

Nº
42

Caudal
medio
4,85±1,47

Caudal
Máximo
7,50

Caudal
mínimo
1,56

Situación existente (previa)
Novos perlizadores colocados

11

1,73±0,21

2,00

1,50

Axuste de chave existente

11

1,97±0,40

2,58

1,14

Situación posterior global

42

3,23±1,79

7,50

1,14

Billas con chave avariada

19

Outras situacións (moi baixo tempo de pulso, <2”)

1

4,84±1,46
3,0

7,5
-

1,56
-

Redución global conseguida (%)

33,4

Redución potencial con perlizadores (%)

64,3

Redución potencial con reparación axuste de chaves (%)

59,4

Recomendación:

Reparación 19 chaves avariadas (en curso, xullo 2018)
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AUDITORÍA DA AUGA

Auditoría auga e programa de uso
eficiente no CUR (Riazor)

Alumnado obradoiros CUR e persoal OMA
Centro Universitario de Riazor (CUR), 14 de abril e 6 de xuño de 2018
Realizouse o inventario dos equipamentos existentes nos baños do centro,
características e medición de caudais. Existen 20 billas, delas 19 monomando e 1
tipo pulsador. Colocáronse 19 perlizadores ecoeficientes nas billas monomando
e axustouse o caudal na billas pulsador. O caudal medio reduciuse desde os 7,3 a
1,9 L/min (redución do 73%). Colocáronse etiquetas de uso eficiente da auga.
Contabilizáronse 3 cisternas de descarga dobre e 20 cisternas de descarga única,
recomendándose a substitución do mecanismo destas últimas por un de dobre
descarga. Con esta actuación, estímase unha redución do consumo nas cisternas
que vai do 30% ao 50%.
Resultados: :

Caudais en L/min

CUR - Riazor

Nº

Caudal medio

Caudal
Máximo

Caudal
mínimo

Situación existente (previa)

20

7,26±2,82

12,7

4,3

Novos perlizadores colocados

19

1,91±0,10

2,1

1,7

Axuste de chave existente

1

1,9

Situación posterior global

20

1,90±0,11

2,1

1,7

Billas con chave avariada

8

Redución global conseguida (%)
Cisternas descarga única
Cisternas descarga dobre

73,4
20
3

Recomendacións billas:

Seguimento periódico do estado de sinalización e dos perlizadores

Recomendacións cisternas:

Substitución do mecanismo por un de dobre descarga
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RESIDUOS E
COMPOSTAXE

Ampliación e instalación de novas áreas
de compostaxe nos Campus da UDC

Comité Green Campus de Bastiagueiro, Educadora ambiental ADEGA e persoal OMA
Durante o presente curso aumentou o número de áreas de compostaxe para residuos dos comedores universitarios
da UDC. A área instalada no pasado curso 2016-17 para os comedores da Facultade de Informática e da ETS de
Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos (Campus de Elviña) tivo un bo funcionamento polo que se ampliou durante
este curso, aumentando así a capacidade de residuos a tratar e a cantidade de compost producido.
Ademais neste curso instalouse unha nova área de compostaxe asociada ao comedor da Facultade de Ciencias do
Deporte e a Educación Física (Bastiagueiro), contando neste caso cunha base específica de drenaxe de lixiviados.
Polo motivo da inauguración desta nova área, dentro do curso Educando para a sustentabilidade, o 2 de maio
realizouse un Obradoiro de residuos, recollida selectiva e compostaxe no mesmo campus, aberto á comunidade
universitaria interesada na xestión do lixo.

Temperatura (ºC)

Evolución da temperatura no primeiro composteiro da área
de Bastiagueiro, desde o momento da súa instalación ata o
enchido
e
maduración.
50
39.6
38.4
38.4
40
36.4
30
37.8
29.2
25.2
20
20.4
10
0
20/4 30/4 10/5 20/5 30/5
Día-mes

9/6

19/6
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RESIDUOS E
COMPOSTAXE

Seguimento da separación selectiva de
residuos na FCCEE

Alumnado FCCEE, persoal bolseiro Green Campus, persoal OMA
Dentro do módulo de Residuos e compostaxe do proxecto UDC + Alcoa, incluíuse o estudo en detalle da separación
selectiva dos residuos en orixe. Fíxose seguimento na Facultade de Ciencias da Educación, durante os cursos 2016/17
e 2017/18. No presente curso académico obtívose unha mellora na separación de papel-cartón e de orgánico
(aumentando do 61 ao 84% e do 58 ao 79% de propios no colector, respectivamente), mais diminuíu a calidade de
separación na fracción inorgánica (baixando do 60 ao 52% de propios no colector).
Para fortalecer esta campaña de sensibilización na separación de residuos, elaborouse unha exposición temática de
residuos: feita a partir de material de refugallo e coa axuda do alumnado da materia de Educación Ambiental da
FCCEE, incluíu información sobre a recollida selectiva no Concello Coruña e na Facultade, sobre os hábitos que
podemos mellorar para reducir a xeración de residuos, e tamén quedou exposto o contido das bolsas do lixo
recollidas na facultade, o cal foi de impacto para a comunidade universitaria e conseguiu numerosas visitas.

Táboa que mostra a % de propios en cada
colector. Datos da auditoría de separación
selectiva de residuos na FCCEE nos cursos
2016/17 e 2017/18.
Colector Curso
Curso
2016/17
2017/18
Amarelo 60,4 ± 24,7 % 52,4 ± 14,1 %
Verde
57,8 ± 13,8 % 79,2 ± 23,7 %
Azul
61,1 ± 33,0 % 83,4 ± 4,1 %
Exemplos de separación incorrecta do lixo na FCCEE durante o curso 2017/18.

Exposición de residuos situada na Facultade de Ciencias da Educación.
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RESIDUOS E
COMPOSTAXE

Seguimento da compostaxe de residuos
orgánicos de comedor universitario

Alumnado dos obradoiros de compostaxe, voluntariado e persoal bolseiro Green Campus
Centros de Elviña, A Zapateira e Oza, marzo-maio de 2018
Durante os obradoiros de xestión de residuos e compostaxe visitáronse as áreas de compostaxe, explicouse o
proceso e coñecéronse todos os materiais empregados. Estas áreas de compostaxe son de tipo manual (agás a de
ETSA), similares ás e compostaxe doméstica e comunitaria. O persoal da cociña deposita os residuos orgánicos cada
día directamente nos compostadores, que substitúen o habitual contedor do lixo. O persoal de xardinería achega
periodicamente o triturado vexetal (podas do campus). A mestura e seguimento das condicións (humidade,
temperatura) é realizada polo persoal bolseiro e estudantes voluntarios/as, nalgúns caso con axuda de persoal
externo. Durante os obradoiros tamén se tomaron mostras para a súa análise nos laboratorios da UDC. Os resultados
(ver táboa) mostran un elevado poder fertilizante (2-5% de nitróxeno) e avanzada estabilización da materia orgánica
(C/N < 16).
Resultados:
Área de compostaxe

%N

%C

% COT

C/N

Praza da Fraga (Fac. de Ciencias)

2,31±0,04

39,65±0,09

36,66±0,36

15,9±0,1

Área mecanizada ETS Arquitectura

3,08±0,16

39,86±0,36

34,83±0,28

11,3±0,5

ETSE Camiños, Canais e Portos e Fac. Informática

2,75±0,18

43,35±0,41

42,38±0,28

15,4±1,1

Fac. Ciencias da Educación

5,13±0,15

46,83±0,11

46,05±0,29

9,0±0,3

1,98±0,02
32,66±0,16
N: Nitróxeno, C: Carbono, COT: Carbono Orgánico Total, C/N: Ratio Carbono/Nitróxeno.
Salmonella (en 25 g): Ausente en todas as mostras.

29,16±0,86

14,7±0,3

Comedor de Oza (Ciencias da Saúde e Fisioterapia)
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MAPA DE RUÍDO

Aplicación NoiseCapture para a
contaminación acústica

Facendo utilización da aplicación NoiseCapture de software libre
e dándonos de alta como UDC para o rexistro de datos, fíxose un
rexistro de contaminación acústica nos campus da UDC.
Esta aplicación foi exposta e probada nas diferentes
convocatorias de Obradoiros para a sustentabilidade do curso,
dentro do módulo de TICs e ferramentas para a xeorreferencia
participativa.
Cada medida de contaminación acústica combínase grazas ao
seguimento GPS nun mapa interactivo (tamén de software libre)
ao cal as persoas usuarias puideron subir as medicións e tamén
observar o resto de resultados rexistrados por usuarios/as UDC.
Os resultados mostraron áreas asociadas á UDC con emisións
desde os 30 até mais de 80 dB, encontrando unha boa proporción
no rango dos 50-70 dB. A OMS considera os 50 dB o límite
superior desexable para permitir descanso e comunicación.

Contaminación acústica na área da ETSCCP, campus de Elviña
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MAPA DE RUÍDO

Mapa de ruído e plan de actuación nos
centros da UDC

A problemática da contaminación acústica tamén se tratou no módulo de Obradoiros referente a: Pegada ecolóxica.
Pegada hídrica. Contaminación acústica.
Para isto, coa utilización de sonómetros, o alumnado tomou medidas dos niveis de ruído, en decibelios, en distintos
puntos do campus cos seguintes obxectivos: realizar unha diagnose, interpretar a realidade, coñecer o punto de
partida e realizar propostas de mellora a partir dos datos obtidos, establecendo o pertinente plan de actuación.
Niveis de ruído no Campus de Elviña:

Mapa de ruído no Campus de Elviña da UDC

Contaminación
acústica

Seguimento e corrección da contaminación
acústica
na Facultade de Filoloxía

Na Facultade de Filoloxía (Campus da Zapateira) iniciouse no ano 2016 o seguimento de contaminación acústica en
determinadas aulas do centro debido a que pola súa proximidade aos servizos, o ruído en aula nos momentos de
descarga das cisternas tiñan un efecto perturbador sobre o desenvolvemento das clases.
Así, durante o curso 2016/17 iniciouse o cambio de fluxómetros de unha única descarga instalados nos inodoros do
edificio principal por cisternas de dobre descarga. Na actualidade as aulas obxectivo para a toma de medidas son as
seguintes: Aula 1.13, Aula Net, e Aulas 1.3 e 1.4, o cal supón o 36,8% de diminución na contaminación acústica en
aula debido unicamente ao cambio de fluxores das cisternas nos servizos contiguos ás aulas.

Nivel de ruido (dB)*

Táboa que mostra a contaminación acústica en aula debido ao accionamento
dos fluxores nos baños.



80

Esta medida, polo tanto, ten un
dobre obxectivo:

60

1. Redución da contaminación acústica
CON fluxor
SEN fluxor

40
20
0

Aula 1.13 Aula Net Aula 1.3 Aula 1.4

2. Aforro de auga
------------------------*Nivel de ruido (dB) determinado coa aplicación
NoiseCapture de móbil, calibrado previamente con
sonómetro Jeulin JLS10.
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4.

LOGROS E AVALIACIÓN
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4.1.

Resultados

RESULTADOS

Táboa de métricas previstas e obtidas no
proxecto

A métrica de resultados obtidos no proxecto Alcoa+UDC móstranse na táboa desglosada abaixo. Así mesmo,
considéranse as comunidades implicadas e as iniciativas ambientais creadas, conceptos a detallar para a mellor
compresión da citada táboa.

Comunidades implicadas na iniciativa:
Distinguíronse cinco perfís participantes nas iniciativas ambientais do proxecto no momento da súa formulación,
obtendo estes cinco como observación nos resultados de implicación na iniciativa. As comunidades definidas foron
as seguintes:
Tres grupos pertencentes á propia Universidade da Coruña:
-

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

Dous grupos de persoas asociadas ao ámbito universitario pero sen pertencer a este directamente:
-

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

Iniciativas ambientais creadas:
Distinguíronse sete iniciativas ambientais a crear no momento da formulación do proxecto, que resultaron de éxito e
foi posible estendelas e lograr a creación de un total de 11 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 na aplicación NoiseCapture para o seguimento da contaminación acústica
5. Auditoría e programa de uso eficiente da auga
6. Ampliación e instalación de novas áreas de compostaxe nos Campus da UDC
7. Seguimento da compostaxe de residuos orgánicos de comedor universitario
8. Seguimento da separación selectiva de residuos na FCCEE
9. Estudo da pegada ecolóxica e da pegada hídrica
10. Modulo de actividades de campo Manchando as mans
11. Estudo da factura eléctrica e uso eficiente da enerxía
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Táboa de métricas previstas e obtidas no
proxecto

RESULTADOS

Táboa de métricas previstas e obtidas no proxecto:
CONCEPTO

Previsión

Número de comunidades implicadas na iniciativa

Obtido

5

5

Horas de implicación (nº)

6000

3549

Número de persoas capacitadas para apoiar as iniciativas ambientais

240

332

Número de docentes capacitados para apoiar as iniciativas ambientais

16

10a

Número de iniciativas ambientais creadas

7

11

63

92

143000

186298c

Redución da xeración de residuos (tons)

22

22

Fracción de aluminio para reciclaxe (tons)

1

1

Fracción inorgánica non-aluminio para reciclaxe (tons)

14

17

Número de estudantes participantes nos programas de mellora académica

240

332

Número de docentes capacitados para entregar programas de mellora académica

16

10

Número de centros de estudos afectados polos programas de mellora académica

9

10

240

332

Medioambiente

b

Redución das toneladas (tons) de CO2
Redución do uso de enerxía (kWH)

Educación

Mellora da comunidade
Número de persoas mozas para o uso potencial dos programas no seu fortalecemento
académico e desenvolvemento persoal
a

10 profesores pertencentes á UDC; e 13 docentes externos
1 ton = 907,18 kg
c
Redución do 2017 respecto ao 2016
b
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RESULTADOS

Participación

Horas totais de formación (participantes x horas; Total: 3.549)
1500
1200
900

Conferencias

600

Obradoiros

300

Manchando as mans

0

Horas totais de formación
A métrica obtida no proxecto respecto ás horas de implicación das persoas participantes foi dun total de 3.549 horas,
repartidas entre os tres módulos de orientación, resultando unha media de 1.183 ± 129,4 horas, repartidas polo tanto
de modo equitativo, e observando, como cabería esperar, unha maior implicación de horas no módulo de
Conferencias (1.317 horas), seguido dos Obradoiros para a sustentabilidade (1.172 horas) e en terceiro lugar as
actividades de Manchando as mans (1.060 horas).
Se ben non se acadaron as 6000 horas previstas inicialmente, a participación considerouse un éxito, dada a
dificultade de facer coincidir horarios entre estudantes de diferentes centros, ou incluso de diferentes cursos dun
mesmo centro. por outra banda, o carácter eminentemente práctico dos obradoiros e traballo de campo fixo necsario
reducir o tamaño dos grupos.
Neste sentido, o programa inicial foi modificado para introducir flexibilidade na inscrición das persoas participantes.
Número total de participantes-actividades
(Total: 1394)
600

Horas de dedicación por actividade
(media)
8

500

6

400
300

4

200

2

100

0

0
Conferencias

Obradoiros

Manchando as mans

Conferencias

Obradoiros

Manchando as mans

Número total de participantes-actividades e horas de dedicación por actividade
O rexistro de participantes no total de actividades organizadas no proxecto ascendeu a 1.394 persoas, que se
repartiron como segue:
Actividade
Nº participantes Horas dedicadas
Conferencias
527
1.318
Obradoiros
168
495
Manchando as mans
284
1.060
Outras tarefas: traballo autónomo, participación TICs
415
677
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RESULTADOS

Participación

Número de participantes nas actividaes do curso Educando para a sustentabilidade
280

140
120
100
80
60
40
20

Charla Enerxía Sénior

Construción fornos II

Construción fornos I

Limpeza praias

Alimentación VdeVeg

Encontro solar

Proxecto Ríos

Visita Nostián

Aplicación contaminación acústica

Enquisa emapic Auga

Enquisa emapic Residuos

Traballo autónomo

Obradoiro residuos INEF

Obradoiro residuos Sénior

Obradoiro residuos TO

Obradoiros Ciencias

Obradoiros CUR

Obradoiros FCCEE-Auga

Obradoiros FCCEE-TICs

Obradoiros FCCEE-Residuos

Obradoiros FCCEE-Pegada

Conf. UDC saudábel (Sergio santos etc)

Conf. Residuos (María García)

Conf. Auga (F.Diaz Fierros)

Conf.Recursos mineiros (J.R. Vidal Romaní)

Conf. Plásticos (S.Muniategui e A.López)

Conf. Educación sustentabilidade (M.Salomone)

Conf. Cambio climático (E. Fernández)

0

Participantes no proxecto Educando para a Sustentabilidade
Na gráfica anterior móstrase en detalle a participación en cada actividade do curso: ciclo de Conferencias
medioambientais, convocatoria de Obradoiros para a sustentabilidade, e actividades de Manchando as mans.
A ampla variedade de actividades ofertadas dentro de este curso tivo resultados de participación diversos.
Observouse unha ampla participación nas conferencias e nas aplicacións en liña, e unha participación variable nos
obradoiros (desde as 7 ata as 45 persoas) e nas actividades de Manchando as mans (desde as 6 ata as 64 persoas
participantes).
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RESULTADOS

Enquisa de avaliación
Interese de participantes
(total respostas 114)
0%

32%

Moi interesante
Interesante
Pouco interesante

68%

Avaliación do proxecto Educando para a sustentabilidade UDC + Fundación Alcoa
As persoas participantes obtiveron a ligazón de unha enquisa para cubrir en liña de forma totalmente anónima e de
participación libre, obtendo así un total de 114 respostas referentes ao interese na participación en un ou mais de un
dos módulos incluídos no curso. A totalidade das respostas mostrou o seu interese na participación considerándoo
“Interesante” e “Moi interesante”.
Obradoiros

Conferencias
6% 0%

Moi boa

9%

0%

59%

Regular
Mala
Moi mala

0%

Moi boa
Boa

30%

Manchando as mans

4%

3%

Boa
35%

0%

58%

Moi boa
Boa

26%

Regular
Mala
Moi mala

Regular
70%

Mala
Moi mala

A valoración dos tres módulos nos que estivo dividido o curso Campus, Casa, Cidade: Laboratorios do cambio,
mostrou unha ampla acollida: entre o 88 e o 97% das persoas participantes que respostaron as enquisas
consideraron “Boa” e “Moi boa” a iniciativa, deixando comentarios2 de satisfacción e ansias de repetición.

2

Estes comentarios de avaliación represéntanse coa nube de palabras máis empregadas na imaxe da contracapa do
presente informe.
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