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Nesta área incluíronse os seguintes obxectivos:  

 

Alimentación Saudable.  

Actividade física e Deporte.  

Xestión do tempo e conciliación. 

Tabaco, alcohol e outros tóxicos.  

Saúde sexual 

Saúde mental 

Detállanse as accións que dunha ou outra forma se relacionaron cos seis obxectivos que 

integran a área. Algunhas accións están especificamente relacionadas con algún dos 

obxectivos e outras son transversais a dous ou máis deles: 

 

 

 ANEXO 8.1 

 

Algúns centros do Campus de Ferrol, como a Facultade de Enfermaría e Podoloxía, 

participaron nas accións propostas pola Oficina UDC Saudable para promover a Vida 

Saudable desde a fundación desta Oficina na nosa Universidade. Entre estas accións 

celebrouse o DÍA NACIONAL DAS UNIVERSIDADES SAUDABLES.. 

 

O acto principal do mes de Outubro Saudable de 2021 foi coordinado por Green Campus 

de Ferrol e a Escola Universitaria de Deseño Industrial en colaboración coa UDC Saudable. 

Preséntase ao final deste Anexo 8 a memoria completa das actividades desenvolvidas por 

este centro en colaboración cos restantes centros do Green Campus de Ferrol, sendo esta 

a novidade máis interesante deste ano, a transversalidade intercentros 

 

En outubro de 2019 organizáronse tres actividades centrais: A celebración do día 

internacional da Podoloxía, a tradicional camiñada con aperitivo saudable pola cidade de 

Ferrol e a charla do profesor Siles da Universidade de Alacante sobre a humanización dos 

coidados. Nestas accións participaron alumnos e profesores do Campus de Ferrol, 

acompañados por profesionais colaboradores da área sanitaria de Ferrol. 
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DÍA INTERNACIONAL DA PODOLOXÍA 

O martes 8 de outubro e para celebrar o Día Internacional da Podoloxía, realizouse unha 

xornada dedicada ao Pé Infantil no Salón de Actos do Vicerreitorado de Ferrol “Concepción 

Arenal”. Participaron principalmente estudantes e profesores da titulación de Grao en 

Podoloxía e a poboación en xeral. Participaron como relatores as profesoras da Facultade 

de Enfermaría e Podoloxía Dna. Carolina Rosende Bautista, Dna. Fátima Santalla Borreiros 

e a Dra. Dna. Ana Requeijo Constenla, antiga alumna da nosa Facultade. 

 

 

A xornada desenvolveuse con alto nivel de aproveitamento e participación sobre este tema 

tan interesante como é a Podoloxía Infantil para a saúde dos pés dos máis novos da nosa 

sociedade. Para finalizar, o Colexio Oficial de Podólogos de Galicia presentou o conto 

infantil “Só tres letras teño, pero ou ten corpo sosteño”. 
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CAMIÑADA CON APERITIVO SAUDABLE 

 

O mércores 16 de outubro pola mañá organizouse a Camiñada con aperitivo 

saudable pola cidade de Ferrol. Participaron estudantes de primeiro do Grao en 

Enfermaría, e primeiro do Grao en Podoloxía, a profesora da facultade Dna. Emma 

Rodríguez Maseda como organizadora, e a poboación en xeral. Esta é unha das 

actividades que se programan dende a primeira participación no mes de outubro 

saudable e converteuse nunha verdadeira tradición. Tradición vén do latín 

“tradere”, entregar, algo que se dá, neste caso de profesora a alumnado ano tras 

ano. Como dicía Woody Allen: A tradición é a ilusión da permanencia. 

 

 

CHARLA SOBRE HUMANIZACIÓN DOS COIDADOS 

 

O último dos actos celebrados no mes de outubro saudable da Facultade de 

Enfermaría e Podoloxía foi a Charla do profesor Siles da Universidade de Alacante, 

aos alumnos de primeiro, segundo e terceiro do grao en enfermaría acompañados 

das súas profesoras: Carmen Coronado Carvajal, Mª Jesús Movilla Fernández, 

Carmen Novo Casal e Anxos Rodeño Abelleira. Asistiron tamén profesionais do 

CHUF e HM Hospitais. 

 

D. José Siles González naceu en Cartaxena, estudou Enfermaría, Historia e 

Pedagoxía na Universidade de Murcia. Tras uns anos traballando en Córdoba e 

Almería como enfermeiro, conseguiu praza na Universidade de Alacante onde se 

doutorou e continúa na actualidade ocupando unha praza de Catedrático de 

Universidade da área de Enfermaría. Imparte docencia de Historia e cultura dos 

coidados, Metodoloxía de Investigación cualitativa e Antropoloxía educativa dos 

coidados. Dirixe o grupo de investigación Enfermaría e cultura dos coidados que se 

ocupa de coñecer a Historia da enfermaría, e a Antropoloxía dos coidados. Dirixiu 

38 teses doutorais e durante os últimos 5 anos publicou: 47 artigos en revistas, 4 

libros e 8 capítulos de libros; e participou en 12 proxectos de investigación 

subvencionados en convocatorias públicas. Ademais, é o editor xefe de revista A  

Cultura dos coidados. 
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Na súa charla sobre a Incidencia da enfermaría baseada na narrativa e a poesía na 

humanización dos coidados, presentounos aos profesores, profesionais e aos 

alumnos, a importancia que ten para a calidade dos coidados que estes se centren 

na persoa. Para iso, destacou o papel fundamental da interacción comunicativa cos 

pacientes. Siles defende o exercicio profesional do enfermeiro dende a paradigma 

sociocrítico, onde o enfermeiro/a interactúa co paciente para entender a súa 

vivencia co obxectivo de implicalo para que actúe activamente na planificación  dos  

coidados.  A  Enfermaría  baseada na narrativa esixe o desenvolvemento da 

capacidade de atención, a reflexión, a comprensión, e a interacción comunicativa 

con pacientes e colegas do equipo multidisciplinar en saúde. 

 

A materia prima do enfermeiro/a é superior á de calquera outro artista, por iso a 

arte enfermeiro é transcendente. A enfermeira/o necesita empregar a súa 

percepción e sensibilidade para ser capaz de verse no outro. O profesor Siles 

destacou a importancia do auto reflexión, debemos dedicar tempo a ser críticos 

connosco mesmos para coñecer as nosas emocións e sentimentos, así poderemos 

reflexionar sobre os nosos pacientes. A poesía dos coidados pode axudar a sacar 

á boia os sentimentos de “coidados” e “coidadores”. Os sentimentos están á beira 

das crenzas, os valores e os significados que, de coñecerse, poden axudar de 

maneira decisiva na planificación de coidados específicos para cada paciente. Isto 

á vez protexerá o profesional os coidados da ansiedade profesional ou síndrome 

de “Burnout”. 
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En outubro de 2020 organizáronse tres actividades centrais: A celebración do Día 

internacional da Podoloxía, a tradicional camiñada con aperitivo saudable pola 

cidade de Ferrol, este ano coas medidas de seguridade sanitarias 

correspondentes, e a charla da profesora Xosefina Goberna da Universidade de 

Barcelona sobre a maternidade subrogada. Nestas accións participaron alumnos e 

profesores do Campus de Ferrol, acompañados por profesionais colaboradores da 

área sanitaria de Ferrol. 

 

DÍA INTERNACIONAL DA PODOLOXÍA 

 

O día 8 de outubro para celebrar o Día Internacional da Podoloxía, realizouse a 

presentación do libro “Patoloxía cutánea do pé” coordinado polos profesores Abián 

Mosquera Fernández e Benigno Monteagudo Sánchez. 

Participaron principalmente estudantes da titulación do Grao en Podoloxía e profesorado 

da FEP. 
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O día 9 realizouse unha charla por Teams sobre “Lesións precancerosas cutáneas e 

tumores cutáneos malignos máis comúns”, polo profesor da FEP e dermatólogo do CHUF, 

Dr. Benigno Monteagudo Sánchez. 

 

CHARLA SOBRE MATERNIDADE SUBROGADA 

 

O 21 de outubro celebrouse unha reunión por Teams para asistir á Charla sobre a 

maternidade subrogada da profesora Xosefina Goberna da Universidade de Barcelona. Aos 

alumnos de segundo e terceiro do grao en enfermaría acompañámolos os seus 

profesores/as: Carmen Coroado Carvajal, Mª Josefa Piñón Díaz, e Luís Arantón Areosa. 

 

A Dra. Xosefina Goberna Tricas é matrona e socióloga, doutora pola Universidade de 

Barcelona no programa de Filosofía, Ética e Política. É profesora Titular de Universidade 

no Departamento  de  Enfermaría  de  Saúde  Pública,   Saúde   Mental   e   Materno   infantil   

da Universidade de  Barcelona e profesora no Máster  de Cidadanía e Dereitos Humanos    

da mesma universidade. En 2010 recibiu o Premio de Investigación en Bioética da  

Fundación Víctor Grífols i Lucas polo traballo: «Dons i procreació: ètica de lles pràctiques 

sanitàries i a relació assistencial  en  embaràs  i  naixement»,  a  súa  tese  de  doutoramento.  

É autora de numerosos artigos e libros  sobre  aspectos  éticos  e  sociais  de  saúde  da  

muller como mutilación xenital feminina, violencia obstétrica, violencia de xénero no 

embarazo, etc. Na actualidade é a directora de MUSAS: revista de investigación en muller, 

saúde e sociedade. 

 

Na súa charla sobre maternidade subrogada, a doutora Goberna expuxo a cuestión 

bioética sobre esta práctica dende o punto de vista do uso do corpo da muller, o cambio 

que provoca nas relacións de familia, e a necesidade de regulamentar este tipo de 

reprodución asistida para permitir que se poida realizar se a nai xestante está de acordo 

e faino de forma altruísta e non por motivos económicos, ou noutro tipo de supostos. A 

doutora Goberna lembrounos o nacemento de Ismael por paternidade subrogada de 

Abraham e a escrava Agar descritos na Biblia, e achegou evidencias da intervención da 

nai xestante no patrimonio xenético do futuro bebé, e das pegadas do embarazo na muller 

ata dous anos despois do parto. Sinalou a diferenza entre o dereito a ter fillos e o desexo 

de ter fillos dende un punto de vista xurídico, e falounos da maternidade colaborativa na 

que os pais comitentes (home muller / home home), que poden ser ou non os pais 

biolóxicos, establecen unha relación de familia tras o parto coa nai subrogante ou 

substituta, que pode ser a nai biolóxica do bebé ou non. 
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En outubro do 2021 organizáronse tres actividades centrais na Facultade de Enfermaría e 

Podoloxía: A celebración do Día internacional da Podoloxía, a tradicional camiñada con 

aperitivo saudable pola cidade de Ferrol, coas medidas de seguridade sanitarias 

correspondentes, e a charla da profesora e filósofa galega Carme Adán Villamarín sobre 

mulleres, patriarcado e medicamento. Nestas accións participaron alumnos e profesores do 

Campus de Ferrol. 

 

DÍA INTERNACIONAL DA PODOLOXÍA 

 

O día 7 de outubro para celebrar o Día Internacional da Podoloxía, realizáronse as Xornadas 

sobre Podoloxía Deportiva en colaboración co colexio oficial de podólogos de Galicia 

COPOGA. 

 

Participaron principalmente estudantes da titulación do Grao en Podoloxía e profesorado 

da FEP, así como profesionais de prestixio no campo da podoloxía deportiva. 

 

Foron relatores nestas xornadas os profesores da Facultade Manuel Romero Soto e 

Francisco Alonso Tajes. 
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CHARLA SOBRE MULLERES, PATRIARCADO E MEDICINA 

 

O 20 de outubro visitounos na Facultade a profesora e filósofa Carmen Adán Villamarín que 

nos ofreceu unha Charla sobre o patriarcado no Medicamento, este relatorio puido seguirse 

tamén mediante unha reunión por Teams. Na aula, aos alumnos de primeiro do grao en 

enfermaría, acompañámolos as súas profesoras: Carmen Coroado Carvajal e Carla 

Freijomil Vázquez. 

 

A doutora en Filosofía, ensaísta e política galega Carme Adán Villamarín naceu en San 

Sebastián o 16 de decembro de 1966, e despois de retornar ao domicilio familiar en Lalín, 

estableceu a súa residencia en Vigo. Carme Adán Villamarín é licenciada en Filosofía pola 

Universidade de Santiago de Compostela, doutorándose no ano 2002 coa tese 

Epistemoloxía, natureza e xénero, dirixida por María Xosé Agra Romero na mesma 

universidade. Exerce como profesora de Ensino Secundario desde o ano 1990, con destino 

definitivo no Instituto Politécnico de Vigo onde na actualidade continúa como catedrática de 

Filosofía 

 

Presidiu a aula Castelao de Filosofía entre os anos 1997 e 2005. Neste último ano pasou a 

formar parte da Comisión Técnica de Xénero do Consello da Cultura Galega. Continúa 

coordinando a Sección de Pensamento do Consello da Cultura Galega. Nas eleccións ao 

Parlamento de Galicia do ano 2005 encabezou a lista do BNG pola provincia de Pontevedra, 

sendo elixida deputada e posteriormente nomeada secretaria xeral dá Igualdade na 

Vicepresidencia dá Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia entre 2005 e 2009. 

Froito da súa actividade intelectual, é autora de ducias de artigos e entre os seus libros: 

.- Feminismo e coñecemento (Espiral Maior, 2003), traducida ao castelán Espiral Maior (2006) 

.- Cartografías do derrubo (2011) recopila dous anos de actividad periodística en la sección de opinión de 

Xornal de Galicia. 

.- “Cyborg”, en Barbarismos queer e outras esdrújulas (Edicións Bellaterra, 2017), 

.- “Conceptualizar la violencia contra las mujeres: ¿una reflexión epistemológica pendiente?”, na Revista 

Andaluza de Antropoloxía (2018) 

.- “Conceptos y violencias: espacios para el debate sobre la violencia obstétrica”, en Violencia obstétrica 

(Tecnos, 2018). 

.- Feminicidio. Unha nova orde patrialcal en tempos de submisión na editorial Galaxia, 2018 reimpreso en 

enero de 2019 e en breve será publicado en castelán por Ediciones Bellaterra. 

 

Na súa charla sobre as mulleres na ciencia e concretamente no Medicamento, a doutora 

Adán expuxo cuestións sobre Ciencia e xénero, por que son tan poucas as mulleres 

científicas, cando sempre foron elas as sanadoras? Finalmente, Carme fíxonos ver que non 

son tan poucas. Tamén reflexionou sobre os rumbos de xénero en medicamento: rumbos 

nas prioridades científicas, nas preguntas de investigación, na mostra e nos deseños, na 

recollida e a análise de datos, e na súa publicación. Expúxonos a cuestión de si podemos 

facer ciencia como feministas e puxo en valor a intuición das mulleres, sinalando exemplos 

como a investigación en primatoloxía por Jane Goodal e outras, ou a investigación en 

violencia obstétrica no noso país por Xosefina Goberna e Margarita Boladeras. 

Qué pode ser iso de facer ciencia como feministas?: 
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1. Introducir outra mirada, a pluralidade que achega a perspectiva de xénero 

2. A importancia para o cambio científico das ideas tachadas de secundarias 

3. O papel ou a función da empatía, intuición ou o saber escoitar. 

 

 

CAMIÑADA CON APERITIVO SAUDABLE 

 

O último dos actos celebrados no mes de outubro saudable da Facultade de 

Enfermaría e Podoloxía foi, o mércores 28 de outubro pola mañá, a Camiñada con 

aperitivo saudable pola cidade de Ferrol. Participaron estudantes de primeiro do 

Grao en Enfermaría, e a profesora e Decana da facultade Dna. Emma Rodríguez 

Maseda como organizadora. Este ano adoptáronse tamén todas as medidas 

sanitarias oportunas fronte a Covid-19 para realizar esta actividade con seguridade 

e de forma exemplar. 
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Os actos centrais da celebración do outubro saudable, como se mencionou 

antes, correron a cargo da Escola Universitaria de Deseño Industrial, e 

estendéronse ao longo de todo o mes de outubro. Ahégase a memoria. 

 

 

Anexo 8.2 

Accións destinadas ao fomento da Alimentación Saudable no Campus: 

 

A Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE) no seu 

compromiso coa responsabilidade social e a promoción da saúde creou 

recentemente un grupo de traballo que elaborou un informe no que se establecen 

unha serie de cláusulas para introducir nos pregos de prescricións técnicas para a 

contratación dos servizos de cafetería e/ou comedores. A Universidade da Coruña, 

que comparte o indicado no citado informe tal como indícase no plan estratéxico 

2013-2020, (Consello de Goberno 21/03/2013, Claustro 30/04/2013), para fomentar 

os hábitos saudables e estilos de vida sostibles a través das empresas 

adxudicatarias dos servizos de servizos de cafetería e/ou comedores, terá en conta 

os criterios, suxestións e recomendacións establecidos no informe da CRUE, que 

serán introducidos progresivamente nos pregos de futuras licitacións convocadas 

pola Universidade. 

 

En colaboración coa empresa coruñesa Nutriciona integrada por psicólogos, 

dietistas e nutricionistas, leváronse a cabo diversas actividades formativas e de 

comunicación sobre consellos de alimentación saudable e erradicación de mitos e 

falsas crenzas sobre nutrición. Desenvolvéronse tamén talleres de cociña e 

elaboración de dietas saudables para o alumnado e o profesorado. 
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Conferencia na Facultade de Ciencias do Traballo (6 asistentes): 

 

 
Conferencia na Facultade de Enfermaría e Podoloxía (63 asistentes): 
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Conferencia na Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol (32 asistentes): 

 

Conferencia na Escola Universitaria de Deseño Industrial (43 asistentes): 

 
Escola Politécnica de 

Enxeñería de Ferrol 
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Exemplo das infografías difundidas nas redes: 

 

 

Anexo 8.3 

Accións destinadas ao fomento do exercicio físico no Campus de Ferrol. 

 

Dende o Programa Green Campus de Ferrol iniciáronse algunhas accións encamiñadas a 

fomentar a realización do exercicio físico pola comunidade universitaria. 

 

O Programa Galego de Actividades Saudables, Exercicio e Alimentación, procura a 

modificación dos patróns alimentarios e da actividade física da poboación xeral e de grupos 

específicos en particular. Un dos ámbitos básicos para a promoción de estilos de vida 

saudables é o ámbito laboral. A Consellería de Sanidade do Goberno de Galicia 

desenvolveu accións como a colocación de sinais e indicacións recordatorias nos lugares 

ou puntos de toma de decisión (corredores, ascensores e escaleiras). 

Situaranse sempre no chan ao pé das portas dos ascensores sinalando cara 

as escaleiras. 
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Dende o Programa Green Campus de Ferrol tamén adoptamos iniciativas da Oficina de 

Medio Ambiente da UDC para estimular o transporte activo en bicicleta como é o aluguer 

de bicicletas. 

 

Instaláronse novos aparcamentos para bicis no Campus de Ferrol. Instaláronse tres 

unidades novas para o Campus de Esteiro e unha unidade máis para o Campus de 

Serantes, na Escola Universitaria Politécnica. A localización de cada unha delas é: 
1.- Zona Patín 

2.- Zona Edificio de Apoio ao Estudo / EPS 

3.- Zona Enfermaría / Ciencias do Traballo / 

Deseño Industrial 

4.- EUP 
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Anexo 8.4 

O Servizo de Prevención de Riscos Laborais da nosa Universidade canaliza as actuacións 

en materia de prevención de riscos laborais e de mellora continua das condicións de 

seguridade e saúde no traballo. 

 

É unha unidade organizativa específica implicada en crear unha cultura preventiva positiva 

integrada na xestión e no conxunto de actividades e decisións da UDC. 

 

Actualmente dispoñemos dun desfibrilador operativo no ximnasio do Centro Cultural 

Universitario. O Vicerreitorado do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social xestionou 

a implantación de dúas unidades máis. Un dos novos dispositivos situouse no Edificio de 

Apoio ao Estudo e o outro na Facultade de Enfermaría e Podoloxía. Impartiuse formación 

en soporte vital básico (SVB) e uso de desfibrilador (DESA) por parte da empresa 

EUROCARDIO para traballadores da UDC. 

 

Desde O Vicerreitorado do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social está a traballarse 

tamén para a inclusión do tres desfibriladores do campus na PLATAFORMA ARIADNA: 

 

Trátase dunha APP impulsada por Cruz Vermella, Sociedade Española de Cardioloxía e 

Fundación Española do Corazón que mostra un mapa colaborativo de desfibriladores en 

España. Para que calquera poida reaccionar o máis rápido posible. Esta app localiza o 

desfibrilador externo automatizado (DEA) máis próximo de forma moi sinxela. 

 

Características: Localiza desfibriladores en espazos públicos ou privados. Resposta rápida 

ante unha emerxencia para reaccionar a tempo, localizar o desfibrilador máis  próximo nun 

mapa a través do dispositivo móbil e prestar a túa axuda. Contribúe a actualizar o mapa: 

ademais dos voluntarios formados en reanimación cardio-pulmonar (RCP), calquera persoa 

pode subir a localización dos DEA. Valida e enriquece con fotos confirmando a localización 

de calquera desfibrilador en espazos públicos ou privados, incluso completando con 

fotografías do lugar para que sexa máis fácil situalos. 
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Existen dous tipos de usuarios: Rastrexador: a súa principal función é a de localizar, subir 

e validar desfibriladores. Colaborador: ademais das funcións do rastrexador, nun futuro un 

colaborador pode ser avisado para axudar nunha emerxencia. Para ser usuario 

colaborador, debes poder acreditar a túa formación en RCP. 

 

Para poder validar un DEA hai que ter en conta dúas cousas: Debe atoparse diante do DEA. 

Ariadna só deixa validar se se atopa preto do desfibrilador. Só entón aparecerá a opción. 

Non se pode validar os desfibriladores que se dean de alta. Outro usuario debe verificar os 

datos para poder validalo. 

 

Durante o curso 21-22 xa se usou con éxito o desfibrilador da FEP e a prensa local fíxose 

eco da noticia: 

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ferrol/2022/05/24/heroes-aulario- 

campus/0003_202205F24C2991.htm 
 

Los «héroes» del Aulario del campus de Ferrol https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ferrol/2022/05/24/heroes-aul... 

 
 

FERROL CIUDAD 

 

 

Los «héroes» del Aulario del campus de Ferrol 

BEATRIZ ANTÓN 

FERROL / LA VOZ 

 

En la imagen, Sara Fernández y Pedro Gil, con el desfibrilador que emplearon para reanimar al hombre que sufrió una parada 

cardiorrespiratoria fuera del Aulario del campus CESAR TOIMIL 

 

 

Varios estudantes e dous profesores lograron reanimar a un hombre que 

sufrió una parada cardiorrespiratoria con la ayuda de un desfibrilador 

24 may 2022 . Actualizado a las 14:28 h. 

 

 

! " # $ 

 

 

 

Comentar · 2 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ferrol/2022/05/24/heroes-aulario-
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ferrol/2022/05/24/heroes-aul
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                                    ALIMENTACIÓN E ESTILOS DE VIDA SAUDABLES 

 

La mañana se presentaba más tranquila de lo habitual, incluso aburrida, pero en menos de 

un pispás se tornó angustiosa, llena de sobresaltos y con un hombre 

en ambulancia camino del CHUAC tras haber sufrido una parada cardiorrespiratoria. 

Así recuerdan Pedro Gil Manso y Sara Fernández Basanta, 

   profesores de la Facultad de Enfermería y Podología de Ferrol, lo sucedido en el  

 
1 de 8 24/5/22, 17:08 

 

 

Anexo 8.5 

 

Accións en favor da saúde mental e prevención da drogadicción en colaboración 

con FEAFES, AFFINOR, ALCER Coruña e ASFEDRO. 

 

Dende o Programa Green Campus de Ferrol tamén adoptamos iniciativas da Oficina UDC 

Saudable que se realizan no Campus de Ferrol. 

 

A UDC Saudable da Universidade da Coruña é un servizo dependente do Vicerreitorado do 

Campus de Ferrol e Responsabilidade Social. A súa función é a de participar na 

coordinación e realización de diferentes actuacións de vida saudable na comunidade 

universitaria con proxección social: actividade física e deporte, actividade ocupacional - 

rutinas cotiás, lecer e tempo libre, alimentación saudable, benestar psico-social, soño e 

descanso, saúde sexual, accións contra o uso e abuso de alcol, tabaco, drogas e outras 

adiccións, inclusión saudable das persoas con diversidade, fraxilidade nas persoas 

(infancia, maiores, enfermidades), orientación pedagóxica, entre outros aspectos; en 

sintonía colaborativa transversal co desenvolvemento sostible na UDC. 

 

A Oficina UDC Saudable facilitou a firma dun CONVENIO DE COLABORACIÓN UDC - 

SAÚDE MENTAL FEAFES. Desde Saúde Mental FEAFES Galicia en colaboración coa 

Universidade da Coruña, quérese contribuír a construír unha Universidade máis saudable 

e máis amable para todo o alumnado. A través do convenio asinado disponse dun servizo 

de información e asesoramento na Coruña de luns a venres en horario de mañá e tarde, e 

en Ferrol dúas veces ao mes en horario de mañá. Tamén colabora esta organización 

axudando ao alumnado a coñecer mellor este ámbito de estudo e intervención, ofertando 

prácticas curriculares e asesoría en TFGs, así como ofrecendo participación como 

voluntariado. 

 

Máis recentemente, o Vicerreitorado do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social e a 

Oficina UDC Saudable participa no Programa Info Drogas da Asociación Ferrolá de 

Drogadicción ASFEDRO. 

 

Green Campus Ferrol realizou conferencias co noso alumnado con estas asociacións e coa 

poboación xeral: 
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Tamén, dende a Facultade de Enfermaría e Podoloxía colaboramos con AFFINOR 

na celebración do día da Fibromialxia: 
 

 

Anexo 8.6 

Accións a favor da igualdade na Facultade de Enfermaría y Podoloxía: 

 

Na Facultade de Enfermaría e Podoloxía fortemente feminizada, entre outras variables, pola 

tradición do coidado como unha tarefa feminina, existe moita preocupación  polos temas de 

igualdade de xénero que repercuten na Saúde. Con motivo do día Internacional da muller, 

organizouse unha mesa redonda sobre o contexto laboral das enfermeiras durante a 

pandemia do Covid 19: 
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Anexo 8.7 

 

Listaxe de traballos de Fin de grao da Facultade de Enfermaría e Podoloxía 

relacionados coa Promoción da saúde: 

 

Sobrecarga e calidade de vida dos coidadores informais de doentes con insuficiencia cardíaca 

avanzada. Titores: José Ángel Pesado cartelle e Eva Tizón Bouza 

 

Saúde e benestar dá coidadora inmigrante latinoamericana non profesional formal na 

Coruña. Titor: Valentín Escudeiro Carranza 

 

Hábitos alimentarios dous estudantes universitarios dá Universidade dá Coruña 

correspondentes ao campus de Ferrol. Titores: Diego Bellido Guerrero e Cristina Tejera 

Pérez 

 

Principais causas dá obesidade infantil na Área Sanitaria da Coruña. Titora: María Sobrido 

Prieto 

 

Estudo dá presenza de ultraprocesados na alimentación dúas nenos de 3 a 14 anos do 

municipio de Ferrol. Titora: Emma Rodríguez Maseda 

 

Eficacia dunha intervención coa dieta mediterránea nos adolescentes de 12 a 14 anos con 

sobrepeso ou obesidade na Coruña dende atención primaria. Titoras: Cristina Gómez 

Lendoiro e Teresa Rosalía Pérez Castro 

 

Experiencias dás mulleres durante ou climaterio e a menopausa relativas á a súáa saúde 

sexual: un proxecto de Investigación Cualitativa. Titora: Carla Freijomil Vázquez 

 

Coñecementos dá poboación sobre o etiquetaxe nutricional. Revisión bibliográfica e 

valoración a través dunha enquisa en profesionais da saúde e poboación xeral. Titores: 

Diego Bellido Guerrero e Cristina Porca Fernández 

 

Adherencia dos estudantes do Grao de Enfermería da Universidade da Coruña, campus de 

Ferrol, á Dieta Atlántica. Tutores: Diego Bellido Guerrero y Cristina Tejera Pérez  

  
Efectos do calzado sobre a marcha en nenos sans. Unha revisión sistemática. Tutores. 

Daniel López López y Roi Painceira Villar  

  

Hábitos e saude podolóxica nas xogadoras de baloncesto da Liga Feminina Endesa e Liga 

Feminina 2 na Comunidade Autónoma de Galicia. Tutores: Francisco Alonso Tajes y Laura 

Delgado Lobete 
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A eficacia da máscara contra a infección por virus COVID-19: unha revisión narrativa. 

Tutoras. Carmen Coronado Carvajal y Sara Fernández Basanta  

  

Alimentación, estado nutricional e saúde podolóxica en persoas con Diabetes. Tutoras: 

Cristina González Martín y Raquel Veiga Seijo   

  
  

 

 

 



VII Outubro UDC Saudable 2021 

MEMORIA 2021 

 

 

 
 

ESCOLA UNIVERSITARIA DESEÑO INDUSTRIAL NO VII 

OUTUBRO UDC SAUDABLE 

 
Na Escola Universitaria de Deseño Industrial desenvolvéronse no mes de 

Outubro unha serie de actividades e conferencias que se poden ver nos 

seguintes carteis: 
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A continuación, preséntanse as evidencias de realización de ditas actividades: 



VII Outubro UDC Saudable 2021 

MEMORIA 2021 

 

 

 

SEMANA 1 NUTRICIÓN, SAÚDE FÍSICA E MENTAL 

 
4 outubro. Infoxicación en vacinas. Susana Cadavid 

Lugar de realización: Aula A1 EUDI e Teams 

Asistentes: 16 personas 

 

5 outubro. Habilidades socio-emocionais para a vida. Claudia Balado, 

Ana Diéguez e Carolina Cambeiro da Fundación INGADA 

Lugar de realización: Aula A0 EUDI e Teams 

Asistentes: 42 personas 

 



VII Outubro UDC Saudable 2021 

MEMORIA 2021 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

6   outubro.  Aprendendo  a  cultivar  a  autoestima.  Noa  Tilve Cabada. 

Quérote + 

Lugar de realización: Teams 

Asistentes: 15 personas 

 

 
 

6 outubro. Vivir coa dislexia na etapa adulta. Claudia Fernández e Esther 

López. Asociación Galega de Dislexia (AGADIX) 

Lugar de realización: Aula AAVV EUDI e Teams 



VII Outubro UDC Saudable 2021 

MEMORIA 2021 

 

 

 

Asistentes: 23 personas 
 
 
 

 

 
 

7 outubro Día das Universidades Saudables 

 
7 outubro. Presentación institucional. Vicerreitora do Campus de Ferrol e 

Responsabilidade Social, Director da UDC Saudable e Director da EUDI. 
 



VII Outubro UDC Saudable 2021 

MEMORIA 2021 

 

 

 

7 outubro. Transxénica ou ecolóxica. ¿Cómo será a comida do futuro? José 

Miguel Mulet Salort 

Lugar de realización: Aula AAVV EUDI e Teams 

Asistentes: 44 personas 

 

 
7 outubro. Alimentación saudable e sustentable. Emma 

Enríquez e Susana Rodríguez. NUTRICIONA 

Lugar de realización: Aula AAVV EUDI e Teams 

Asistentes: 31 personas 
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7 outubro. Obradoiro de cociña de aproveitamento. Emma Enríquez e 

Susana Rodríguez. NUTRICIONA 

Lugar de realización: Laboratorio Tecnolóxico EUDI e Teams 

Asistentes: 11 personas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 outubro. Mitos e lendas urbanas sobre nutrición e actividade física. 

Miguel Santiago 

Lugar de realización: Aula 0 EUDI e Teams 

Asistentes: 21 personas 
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MEMORIA 2021 

 

 

 

 

 

8   outubro. Varias conferencias da OIX, OCV e SEDRA-FPFE    e mesa 

redonda inclusión coa participación de TEIMA, ASPANAES, ASPANEPS, 

COGAMI E ESPAZO COMPARTIDO. Stand ALCER 

entrada. 

Lugar de realización: Aula 0 EUDI e Teams 

Asistentes: 36 personas 

 



VII Outubro UDC Saudable 2021 

MEMORIA 2021 

 

 

 

Panel   colaborativo Semana  1 Receitas da avóa, consellos 

breves para comer san, a túa receita saudable. 
 

 
 

SEMANA 2 OCIO SAUDÁBLE E ADICCIÓNS 

 
13 outubro. Xogos tradicionais no campus. Marina Castro, estudantes 

EUDI e TEIMA DOWN FERROL 

Lugar de realización: No campus 

Participantes: 37 personas 
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14 outubro. Comprender as adiccións. Gerardo Sabio. ASFEDRO 

Lugar de realización: Aula A0 e Teams 

Asistentes: 19 personas 

 

 
14 outubro. Xogo de adiccións sen sustancia. Rebeca Graña. ASFEDRO. 

Lugar de realización: Entrada da EUDI e Campus 

Participantes: non se pode precisar porque se foi por todo o Campus animando á 

xente a xogar. 
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MEMORIA 2021 

 

 

 

 

 

14 outubro. Escape room sobre alimentación saudable. Rosalía 

Fernández AECC 

Lugar de realización: No Campus 

Participantes: 22 personas 
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MEMORIA 2021 

 

 

 

15 outubro. (De)construíndo o deporte e a actividade física dende a 

perspectiva de xénero, a saúde e o benestar. Marina Castro. 

Lugar de realización: Aula AAVV e Teams 

Asistentes: 6 personas 

 

 
 

Panel colaborativo Semana 2. Qué deporte practicas?. A qué xogabas de 

pequeno? 
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SEMANA 3 ERGONOMÍA E MEDIOAMBIENTE 

 
19 outubro. Taller de prevención de lesións na zona lumbar e 

sensibilización mediante o uso de sensores durante os exercicios de 

levantamento. Florián Michaud 

Lugar de realización: Sala Multiusos 2 Centro Cultural Universitario 

Participantes: 15 personas 

 

20 outubro. Ergonomía e biomecánica para un deseño saudable. Florián 

Michaud 

Lugar de realización: Aula AAVV EUDI e Teams 

Asistentes: 50 personas 
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20 outubro. Mesa redonda accesibilidade coa participación de AXF, ASCM, 

COGAMI, AGAELA e Thais Pousada ESPAZO COMPARTIDO 

Lugar de realización: Aula AAVV EUDI e Teams 

Asistentes: 29 personas 

 

20 outubro. SLAM e navegación cun TurtleBot3 no contexto dun robot 

asistente para tarefas de rehabilitación. Manuel Lagos Rodríguez 

Lugar de realización: Aula AAVV EUDI e Teams 

Asistentes: 22 personas 
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21 outubro. Obradoiro de fisioterapia: postura, dor musculoesquelética, 

traballo sedentario e exercicio terapéutico. Beatriz Rodríguez Romero. 

Lugar de realización: Aula creación e Teams 

Asistentes: 9 personas 

 

 
 

22 outubro. Sesión interactiva Microplásticos e saúde. Alatzne Carlosena 

e Carlota Paz 

Lugar de realización: Aula AAVV e Teams 

Asistentes: 9 personas 
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22 outubro. Obradoiro a nosa pegada ecolóxica nos residuos. Verónica Torrijos, 

OMA. 

Lugar de realización: Aula AAVV e Teams 

Asistentes: 11 personas 
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MEMORIA 2021 

 

 

 

Panel colaborativo Semana 3. Consellos breves para consumir menos, qué fas 

para reducir? 
 

 
 

SEMANA 4 MULTITAREFA E ESTRÉS 

 
25 outubro. Xestión e manexo do estrés. Cristina Rivas, FEAFES 

Lugar de realización: Teams 

Asistentes: 21 personas 
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MEMORIA 2021 

 

 

 

25 outubro. A arte de pintar mandalas e garabatos como técnica para 

reducir o estrés e a ansiedade. Leticia Argüelles. 

Lugar de realización: Aula de creación e Teams 

Asistentes: 22 personas 

 

26 outubro. Relacións saudables versus relación tóxicas. 

Valentín Escudero. AFRONTEMOS 21 

Lugar de realización: Aula A0 e Teams 

Asistentes: 20 personas 
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27 outubro. Grupos de traballo saudables: toma de decisión, conflito e 

mediación 

Lugar de realización: Aula AAVV e Teams 

Asistentes: 50 personas 

 

 
 

28 outubro. Andaina saudable e inclusiva con picnic saudable no Campus. 

Daniel Ramos Veiguela (InCrescenTO) e persoas de ASPANAES 

Lugar de realización: De Caranza ata o Campus 

Asistentes: 42 personas 
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MEMORIA 2021 

 

 

 

29 outubro. Multitasking. Carmen Cruz Fábrega e clausura Outubro 

Saudable 

Lugar de realización: Teams 

Asistentes: 25 personas 

 

Panel colaborativo Semana 4. Consellos para relaxarse e 

reducir o estrés 
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RESUMO DE PRENSA VII OUTUBRO SAUDABLE 
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Enlaces ás novas: 

http://www.fceer.org/index.php?pid=noticias&detalle=3575 
 

A UDC Saudable programa numerosas actividades sobre nutrición, saúde física 

e mental, ergonomía e medio ambiente ao longo de todo o mes de outubro 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2021/10/02/udc-pone-marcha-
programa- outubro-saudable/0003_202110F2C6992.htm 

 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ferrol/2021/10/13/escape-room-sobre- 

nutricion-saludable-campus-ferrol/0003_202110F13C2995.htm 
 

 Diseño Industrial continúa con su programa de actividades en el marco del “Outubro 

 Saudable” (diariodeferrol.com) 

http://www.fceer.org/index.php?pid=noticias&detalle=3575
https://www.udc.es/gl/novas/A-UDC-Saudable-programa-numerosas-actividades-sobre-nutricion-saude-fisica-e-mental-ergonomia-e-medio-ambiente-ao-longo-de-todo-o-mes-de-outubro/
https://www.udc.es/gl/novas/A-UDC-Saudable-programa-numerosas-actividades-sobre-nutricion-saude-fisica-e-mental-ergonomia-e-medio-ambiente-ao-longo-de-todo-o-mes-de-outubro/
https://www.udc.es/gl/novas/A-UDC-Saudable-programa-numerosas-actividades-sobre-nutricion-saude-fisica-e-mental-ergonomia-e-medio-ambiente-ao-longo-de-todo-o-mes-de-outubro/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2021/10/02/udc-pone-marcha-programa-outubro-saudable/0003_202110F2C6992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2021/10/02/udc-pone-marcha-programa-outubro-saudable/0003_202110F2C6992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2021/10/02/udc-pone-marcha-programa-outubro-saudable/0003_202110F2C6992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ferrol/2021/10/13/escape-room-sobre-nutricion-saludable-campus-ferrol/0003_202110F13C2995.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ferrol/2021/10/13/escape-room-sobre-nutricion-saludable-campus-ferrol/0003_202110F13C2995.htm
https://www.diariodeferrol.com/texto-diario/mostrar/3234266/diseno-industrial-continua-programa-actividades-marco-outubro-saudable
https://www.diariodeferrol.com/texto-diario/mostrar/3234266/diseno-industrial-continua-programa-actividades-marco-outubro-saudable

