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II PLAN GREEN 

CAMPUS FERROL

ÁREA 1.- Elaboración de 

ecoauditoría e plan de 

acción



ÁREA 1

ACCIÓN OBXECTIVOS METODOLOXÍA
RECURSOS 

NECESARIOS
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

INDICADORES

DE

SEGUIMENTO

1. Ecoauditoría e 

Plan

de Acción.

1.1. Realización da 

Ecoauditoría

Ambiental.

1.2. Aprobación do 

Plan de Acción

Green Campus 

Ferrol.

1. Realización da

Ecoauditoría en cada

centro. Recopilación 

das respostas. 

Incorporación

dos comentarios á

Ecoauditoría do CGF-

UDC.

2. Sesión de traballo do 

CA para recoller

propostas para o Plan 

de Acción.

3. Elaboración e

aprobación polo CA e

información nas

distintas Xuntas de 

Centro do documento 

do Plan de Acción 

Green Campus

Ferrol.

1. Documento de

Ecoauditoría

Ambiental Green 

Campus UDC.

2. Documento de 

Plan de Acción Green

Campus UDC.

Curso 2020/2021 Presidenta e

coordinadora

do Comité

Ambiental.

Comité

Ambiental

GCF-UDC.

1. Actas reunións

Comité Ambiental.

2. Documento de

Ecoauditoría.

3. Documento do

Plan de Acción.

4. Participación no

Comité Ambiental e

Subcomités 

Ambientais dos

Diferentes centros.



ÁREA 1

ACTUACIÓNS REALIZADAS

• RESPONSABLES:

• María Jesús Movilla Fernández e María Jesús Caínzos López

• Comité Ambiental Green Campus Ferrol

• ACTUACIÓNS:

• Renovación da coordinación do Green Campus Ferrol o 17 de febreiro de 

2020

• Realización de Ecoauditoría, aprobada na reunión do Comité Ambiental de 

10 de novembro de 2020. (Anexo 1.1)

• II Plan de Acción Green Campus Ferrol UDC, aprobado na reunión do 

Comité Ambiental o 26 de novembro de 2020. (Anexo 1.2)

• INDICADORES:

• As Actas de reunións e documentos indicados preséntanse no ANEXO 1 e 

poden ser consultados na páxina web do Green Campus Ferrol: 

https://www.udc.es/gl/campusindustrial/green-campus-ferrol/











II PLAN GREEN 

CAMPUS FERROL
ÁREA 2.- Compra verde e 

consumo responsable.



ÁREA 2

ACCIÓN OBXECTIVOS METODOLOXÍA
RECURSOS 

NECESARIOS
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

INDICADORES

DE

SEGUIMENTO

2. Compra verde e

Consumo 

responsable.

1. Favorecer por parte

dos centros do

campus a elección de

productos e servizos

que sexan de

consumo ecolóxico e

responsable (social,

económica e

medioambientalmente), 

os que sexan de

proximidade, así como

os de comercio xusto.

2. Sensibilizar a toda a

Comunidade

universitaria para o

consumo responsable,

buscando reducir,

reutilizar, reciclar,

reparar e redistribuir.

3. Ter en conta criterios

ambientais á hora de

adquirir ou sustituir

aparatos eléctricos ou

electrónicos a fin de

reducir o seu consumo

enerxético

1. Encontros con

responsables e

persoal técnico de

diferentes áreas e

servizos para asesorar 

na implementación

do ODS12.

2. Obradoiro sobre

compra pública ética 

dirixido a xefaturas de

sección e servizos.

3. Na medida do

posible establecer

compras con criterios 

de consumo

responsable: 

medioambiental,

económica e 

socialmente (valorando

cuestións como 

igualdade de xénero,

colaboración con

Centros Especiais de 

Empleo, agricultura

ecolóxica, etiquetas ou

certificados de xestión

ambiental, social, 

prevención de riscos 

laboráis…).

1. Guías de

implementación dos

ODS na universidade.

2. Dossier con 

empresas de 

comercio xusto na

zona de influencia da

UDC.

3. Recursos humanos:

Subcomités 

Ambientais dos 

centros.

Colaboración con

OMA, UDC Saudable e

Oficina de 

Cooperación e

Voluntariado

Curso 2020/2021 Subcomités

ambientais dos

Centros.

Coordinadores/as:

Alfonso Gomis e

Vanessa Míguez

Martín.

Número de

actividades

realizadas no

conxunto do

campus

(campañas,

charlas,

documentos

enviados…).



ÁREA 2
ACCIÓN

(Continuación)
OBXECTIVOS METODOLOXÍA

RECURSOS 

NECESARIOS
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

INDICADORES

DE

SEGUIMENTO

2. Compra verde e

Consumo 

responsable.

4. Campaña de

sensibilización sobre

consumo

responsable, de

proximidade e de

comercio xusto con

envío de correos

electrónicos a

estudantes, PDI e

PAS.

5. Continuar coa

sustitución de lámpadas

e aparatos eléctricos

por outros de baixo

consumo enerxético.

6. Continuar coa

reducción da utilización 

de papel en traballos de

clase, TFG, TFM, 

impresos…, e favorecer 

o uso do papel reciclado 

ou elaborado con

materiais de bosques

xestionados de forma 

sostible



ÁREA 2

ACTUACIÓNS REALIZADAS



ÁREA 2

ACTUACIÓNS REALIZADAS



ÁREA 2

ACTUACIÓNS REALIZADAS



ÁREA 2

ACTUACIÓNS REALIZADAS















ÁREA 3.- Eficiencia enerxética.

II PLAN GREEN CAMPUS 

FERROL



ÁREA 3

ACCIÓN OBXECTIVOS METODOLOXÍA
RECURSOS 

NECESARIOS
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

INDICADORES

DE

SEGUIMENTO

3. Eficiencia

enerxética

3.1 Auga

- Reducción de

consumo de auga.

- Seguimento de

consumo de auga.

- Sensibilizar a toda

a comunidade

universitaria para a

reducción do consumo 

de auga.

- Medición do

consumo de auga

por centro e análisis dos 

datos.

- Carteis e

actividades de

difusión de consumo 

responsable.

- Optimización do

apagado automático dos 

equipos en que sexa

posible.

1. Subcomités

Ambientais dos

centros. Colaboración

con OMA, UDC

Saudable.

2. Subdirección/

Comisión de

infraestructuras de

cada centro.

3. Vicerrectorado de

infraestructuras e

Sostenibilidade.

4. Recursos 

económicos.

5. Tablóns nos centros e

outros medios de 

difusión.

6. Redes sociais

Curso 2020/2021 Subcomités

ambientais dos

Centros.

Vicerrectorado de

infraestructuras e

Sustentabilidade.

Coordinadores:

Sonia Bouza

Fernández

Vicente Díaz

Casas

1. Informe de

consumos.

2. Informe de

resultados.

3. Auditorías

enerxéticas

Realizadas.

4. Obras

realizadas.

5. Actividades

de difusión e

Concienciación.



ÁREA 3

ACCIÓN

(Continuación)
OBXECTIVOS METODOLOXÍA

RECURSOS 

NECESARIOS
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

INDICADORES

DE

SEGUIMENTO

3. Eficiencia

enerxética

3.2 Enerxía

- Reducción de

consumo enerxético

e emisión.

- Auditoría enerxética.

- Control de 

temperatura por

espazos do centro.

- Introducir sensores

de presenza

/luminosidade.

- Incrementar

porcentaxe de

iluminación LED.

- Sectorializar e/ou

regular a intensidade

luminosa das aulas

e zonas común.

- Autoabastecemento

eléctrico.

- Sensibilizar a toda a

Comunidade

universitaria para a

reducción do consumo

enerxético.

-Análisis de

alternativas para a

reducción de

consumo eléctrico.

- Sustitución das

caldeiras de diésel

por outras máis

eficientes e menos

contaminantes a

gas.

- Incrementar o

número de paneis

solares.

- Centralización del

sistema de

calefacción.

- Iniciación de

auditorías

enerxéticas nos centros.

- Eliminación de

secadores de

mans.

- Eliminación

progresiva de luz

halóxena ou

incandescente e

sustitución por led.

- Colocación progresiva 

de válvulas 

termoestáticas nos 

radiadores

1. Subcomités

Ambientais dos

centros. Colaboración

con OMA, UDC

Saudable.

2. Subdirección/

Comisión de

infraestructuras de

cada centro.

3. Vicerrectorado de

infraestructuras e

Sostenibilidade.

4. Recursos 

económicos.

5. Tablóns nos centros e

outros medios de 

difusión.

6. Redes sociais

Curso 2020/2021 Subcomités

ambientais dos

Centros.

Vicerrectorado de

infraestructuras e

Sustentabilidade.

Coordinadores:

Sonia Bouza

Fernández

Vicente Díaz

Casas

1. Informe de

consumos.

2. Informe de

resultados.

3. Auditorías

enerxéticas

Realizadas.

4. Obras

realizadas.

5. Actividades

de difusión e

Concienciación.



ÁREA 3

ACTUACIÓNS REALIZADAS

• RESPONSABLES:

• Subcomités ambientais dos Centros.

• Vicerreitorado de Infraestructuras e Sustentabilidade.

• Coordinadores: Sonia Bouza Fernández e Vicente Díaz Casas.

• ACTUACIÓNS:

• Instalacións de contadores de auga individualizados nos centros

• Eliminación dos secadores de mans.

• Sensibilización do consumo de auga



ÁREA 3

ACTUACIÓNS REALIZADAS

• ACTUACIÓNS (continúa):

• Auditoria enerxética pre y post actuacións na EPEF e da Facultade de 

Humanidades.

• Instalación de Caldeiras Centrais de gas para Calefacción centralizada da 

EPEF e Facultade de Humanidades.

• Instalación de válbulas termostáitcas e conversión de todas as luminarias 

a LED de ambos edificios

• Implantación da Instalación fotovoltaica na cuberta do edificio de 

Talleres.

• INDICADORES:

• As Actas de reunións e documentos indicados preséntanse no ANEXO 3 e 

poden ser consultados na páxina web do Green Campus Ferrol: 

https://www.udc.es/gl/campusindustrial/green-campus-ferrol/



ÁREA 3

ACTUACIÓNS REALIZADAS

Concienciación sobre o uso 

responsable da auga



ÁREA 3

ACTUACIÓNS REALIZADAS

Evaluación enerxética pre e post acctuacións da EPEF 

e da Facultade de Humanidades



ÁREA 3

ACTUACIÓNS REALIZADAS

Sustitución calefacción diesel

segregada  por una central a 

Gas Natural



ÁREA 3

ACTUACIÓNS REALIZADAS

Sustitución todas a luminarias 

a led e as válvulas 

termostáticas dos radiadores 

da EPEF e facultade de 

humanidades



ÁREA 3

ACTUACIÓNS REALIZADAS

Instalación fotovoltaica no 

edificio de talleres



II PLAN GREEN CAMPUS FERROL

ÁREA 4.- Contaminación atmosférica, acústica e lumínica.



ÁREA 4

ACCIÓN OBXECTIVOS METODOLOXÍA
RECURSOS 

NECESARIOS
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

INDICADORES

DE

SEGUIMENTO

4. Contaminación

atmosférica,

acústica e lumínica.

4.1 - Medicións de

contaminantes

atmosféricos en centro 

e inmediacións:

4.1.1 - Medición de

Calidade de Aire 

Interior

(CAI): concentración de 

CO2 temperatura e 

humidade, 

formaldehido, 

compostos orgánicos, 

etc.

4.1.2 Medición de

presenza de radón

4.1.3 – Participación no

programa de vixilancia

radiológica ambiental 

do CSN para determinar 

a exposición da 

poboación ás radiacións

ionizantes e coñecer a 

calidade radiológica do

medioambiente.

4.1.1 - Estudo e

determinación de

puntos e momentos 

críticos. Monitorización 

da CAI.

4.1.2 -Combinación

de medicións en

continuo (cámara

de ionización) de

curta duración (7

días) con medicións

de detectores de

trazas (3 meses).

4.1.3 Recollida

de mostras e análises.

Determinación dos 

índices de actividade

alfa e/ou beta

total.

4.1.1 - Subcomité

Ambiental de cada 

centro e 

Subdirección/Comisión

infraestructuras de 

cada centro.

Medidores de calidad de

aire.

4.1.2 - RRHH Lab.

Radioactividad 

Ambiental UDC.

4.1.3 - RRHH Lab.

Radioactividad 

Ambiental

UDC

Curso 2020/2021 Subcomités

ambientais dos

Centros.

Coordinadora:

María Isabel

Fernández

Ibáñez

4.1.1 - Informe de

Resultados.

4.1.2 - Informe de

Resultados.

4.1.3 – Informe de

Resultados.



ÁREA 4

ACCIÓN

(Continuación)
OBXECTIVOS METODOLOXÍA

RECURSOS 

NECESARIOS
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

INDICADORES

DE

SEGUIMENTO

4. Contaminación

atmosférica,

acústica e lumínica.

4.2 - Medidas para

Minimizar 

contaminación

atmosférica en 

edificios e 

inmediacións.

4.3 - Medidas para 

reducir o ruído no 

centro.

Concienciar e elevar 

os

niveis de 

participación

activa da 

comunidade

universitaria no 

ámbito do impacto 

ambiental que no 

noso quefacer

provocamos.

4.5 - Ter en conta 

nos sistemas de aire

acondicionado, 

refrixeración ou

aerosois a ausencia 

de CFCS.

- Optimización

dá ventilación.

- Revisión de

Equipos.

- Campaña de

formación e

Sensibilización.

- Estudo das

Características das 

distintas instalacións

existentes no campus 

e

proposta de 

substitución/ 

modificación en caso 

necesario.

- Subcomité 

Ambiental de cada 

centro e

Subdirección

/Comisión de

infraestructuras de 

cada centro.

-SAU.

Curso 2020/2021 - Protocolo de

Ventilación.

- Informes de

mantemento

/subsititución de 

equipos.

- Número de charlas

e actividades

organizadas no

conxunto do campus

ou documentos

(posters, 

presentacións) das

campañas de

formación e

sensibilización



ÁREA 4

ACTUACIÓNS REALIZADAS
• RESPONSABLES:

• Subcomités ambientais dos Centros.

• Coordinadora: María Isabel Fernández Ibáñez.

• ACTUACIÓNS:

• Medición de Calidade de Aire Interior (CAI): concentración de CO2 
temperatura e humidade, formaldehido, compostos orgánicos, etc.

• Medicións de presenza de radón

• Participación no programa de vixilancia radiológica ambiental do CSN para 
determinar a Exposición da poboación ás radiacións ionizantes coñecer a 
calidade radiológica do Medioambiente.

• Medidas para minimizar a contaminación atmosférica en edificios e 
inmediacións

• INDICADORES:

• Documentos dispoñibles no ANEXO 4 e que poden ser consultados na páxina
web do Green Campus Ferrol:  
https://www.udc.es/gl/campusindustrial/green-campus-ferrol/ da páxina



ÁREA 4

ACTUACIÓNS REALIZADAS



II PLAN GREEN CAMPUS FERROL

ÁREA 5.- Residuos.



ÁREA 5

ACCIÓN OBXECTIVOS METODOLOXÍA
RECURSOS 

NECESARIOS
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

INDICADORES

DE

SEGUIMENTO

5. Residuos. - Reducción;

minimizar a

cantidade de

materiais

desbotables

(plásticos dun só

uso, papel, etc...).

- Recollida selectiva

de residuos.

- Recollida de

aparellos eléctricos.

- Minimización e

xestión adecuada

de residuos tóxicos.

- Información sobre

o destino final e a

cantidade de residuos 

xerados no campus.

- Información e

formación sobre

3R´s e xestión de

residuos.

1. Fomentar mediante,

accións formativase

campañas dirixidas a 

toda a comunidade

universitaria, a 

concienciación da

Comunidade

universitaria

para favorecer a 

reducción de residuos.

2. Colaboración coa

Oficina de Medio 

Ambiente da UDC e as 

empresas de

limpeza dos centros 

para organizar a 

recollida selectiva.

3. Recollida de 

aparellos electrónicos 

en desuso por empresas 

responsables, puntos de 

recollida mensuais e 

campañas dirixidas a 

toda a comunidade

universitaria.

1. Colectores para

recollida selectiva en

cada centro e/ou en

zonas comúns;

mantemento dos

actuais e 

establecemento de

novos puntos de ser

necesario.

2. Composteiro.

3. Lugar para

depositar os materiais

Electrónicos 

desbotables antes de

que sexan recollidos.

4. Tablóns nos centros

e outros medios de

Difusión.

5.Medios para a

elaboración do

material de formación

e difusión.

Curso 2020/2021 Subcomités

ambientais dos

Centros.

Coordinadora:

Ana Isabel Ares

Pernas

1. Comprobación do

estado dos puntos de

recollida de residuos.

2.Número de novos

puntos de recollida

de residuos.

3.Comprobación

instalación do

composteiro.

4. Comprobación

recollida de 

materiais

electrónicos xa non

válidos.

5.Comprobación dos

puntos ou métodos

de información nos

centros.



ÁREA 5

ACCIÓN

(Continuación)
OBXECTIVOS METODOLOXÍA

RECURSOS 

NECESARIOS
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

INDICADORES

DE

SEGUIMENTO

5. Residuos. - Empregar residuos

orgánicos para compost.

- Fomentar a reciclaxe

e a reutilización de 

residuos xerados no

Campus.

- Control da

cantidade de fotocopias 

por centro e usuario.

- Visibilizar as 

actividades realizadas a 

toda a comunidade

universitaria é á 

sociedade en xeral.

4. Naqueles centros 

onde existan residuos

perigosos, establecer a 

mellor forma de 

xestionalos.

5.Establecer un sistema 

de control dos residuos

que implique ao persoal

de limpeza e á 

empresa/s 

concesionarias para

coñecer destino e

cantidade dos residuos.

9. Establecer

composteiros naqueles 

lugares onde se 

considere conveniente 

(cafetaría do campus e 

algún outro sitio se fose

o caso) para recoller

restos de comida, 

pousos de café, restos 

de froitas, herba…

6.Equipamento de

laboratorio (por 

exemplo do

Laboratorio de

Plásticos) para as

actividades de

reutilización e reciclaxe

programadas.

7.Participación de

expertos para as

actividades de

formación, para os

talleres, etc...

8. Redes sociais.

9.Recursos humanos:

Colaboracións coas

empresas 

concesionarias da

recollida de residuos,

coa OMA, co persoal

de limpeza e con

aquelas persoas ou

empresas implicadas

na xestión dos

residuos.

Curso 2020/2021 Subcomités

ambientais dos

Centros.

Coordinadora:

Ana Isabel Ares

Pernas

6.Evidencias do

material elaborado

para formación e

sensibilización.

7. Informe de

seguemento e

cuantificación

residuos xerados.

8.Fotografías.,

9. Número de charlas

e evidencias das

actividades de

formación e talleres

organizados no

conxunto do campus.



ÁREA 5

ACCIÓN

(Continuación) OBXECTIVOS METODOLOXÍA
RECURSOS 

NECESARIOS
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

INDICADORES

DE

SEGUIMENTO

5. Residuos. 10. Identificar e 

xestionar calquer

residuo adicional que se 

poida xerar nos centros 

e que poida ser 

convinte separalo.

Colocación de 

contenedores para esos

residuos (por exemplo

máquinas 

expendedoras)

11. Investigar novas 

formas de reutilizar e 

reciclar algúns residuos

xerados nos campos.

12. Relizar talleres de

reciclaxe e 

reutilización.

13. Difundir as accións

a través das redes 

sociais para implicar a 

toda a comunidade.

14. Dispoñer no panel

do Green Campus ou na 

web dun plano cos 

puntos de recollida de 

residuos/zonas de 

compostaxe.

Curso 2020/2021 Subcomités

ambientais dos

Centros.

Coordinadora:

Ana Isabel Ares

Pernas

10. Informes onde se

recollan os 

resultados

das investigacións

realizadas en temas

de reciclaxe e

reutilización.

11. Informe de

resultados de cada

centro.

12. Evidencias das

publicacións nas

redes sociais.



ÁREA 5

ACTUACIÓNS REALIZADAS

• RESPONSABLES:

• Subcomités ambientais dos Centros.

• Coordinadora: Rebeca Bouza Padín/Ana Isabel Ares Pernas.

• ACTUACIÓNS:

• Charlas Marzo Ambiental na U. Sénior Ferrol:

•“O rexurdir dos plásticos durante a COVID, héroes ou viláns?”. Escola 

Universitaria de Deseño Industrial, 12 de marzo de 2021.

•“Verdades e falsos mitos sobre os materiais plásticos”. Escola 

Universitaria de Deseño Industrial, 18 de marzo de 2021.



ÁREA 5

ACTUACIÓNS REALIZADAS

ACTUACIÓNS (continúa):

• Charlas Marzo Ambiental na Escola Universitaria de Deseño Industrial:

• Palestra: "A credibilidade e a sustentabilidade como ferramenta 

de diferenciación". Casa Grande de Xanceda, 20 de marzo de 2021.

• “O rexurdir dos plásticos durante a 

COVID, héroes ou viláns?”. Escola Universitaria de Deseño Industrial, 

3 de marzo de 2021.

• Palestra: “Camiño á extinción”. Humanidades, 9 de marzo de 2021.

• “Verdades e falsos mitos sobre os materiais 

plásticos”. Escola Universitaria de Deseño Industrial, 10 de marzo de 

2021.



ÁREA 5

ACTUACIÓNS REALIZADAS

ACTUACIÓNS (continúa):

• Reciclaxe de pinas

• Estudo da posible reciclaxe das pinas xeradas na Escola Universitaria de 

Deseño Industrial. Leváronse a cabo dous proxectos nos que se avaliaron as 

posibilidades de reutilización do ácido poliláctico (PLA) empregado na 

impresión 3D das pinas.

• Reciclaxe de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos (RAEE) no 

Campus de Esteiro. Instaláronse gaiolas para RAEE nos seguintes centros:

• Escola Politécnica Superior - 2 gaiolas

• Talleres Tecnolóxicos - 1 gaiolas

• Facultade de Ciencias do Traballo - 1 gaiola



ÁREA 5

ACTUACIÓNS REALIZADAS

ACTUACIÓNS (continúa):

• Reciclaxe roupa usada: Co ánimo de potenciar dende o Campus de Ferrol 

a reciclaxe de roupa usada fixemos un convenio con Cáritas Mondoñedo-

Ferrol para sumarnos ao programa MODA RE- dedicado á reciclaxe e 

reutilización de segunda man, co fin de optimizar o seu actual cometido 

de surtir ás persoas sen recursos da vestimenta necesaria.

(https://www.caritas.es/economia_solidaria/moda-re/)

• Recollida selectiva de residuos no Campus de Ferrol: Nos centros do 

campus faise recolllida selectiva de envases, vidro, papel/cartón, resto 

(orgánico + inerte non envases), cartuchos de tóner, pilas, bombillas, 

plásticos. No caso da Facultade de Enfermería e Podoloxía existe recollida

selectiva para residuos biolóxicos (residuos sanitarios clase III), obxectos

punzantes e cortantes, reativos de laboratorio, pilas usadas, 

medicamentos caducados e envases contaminados.

https://www.caritas.es/economia_solidaria/moda-re/


ÁREA 5

ACTUACIÓNS REALIZADAS

ACTUACIÓNS (continúa):

• Proxectos StemBach - Escola Universitaria de Deseño Industrial: Leváronse

a cabo proxectos con Institutos de Educación Secundaria de diversos 

concellos, en temas relacionados co emprego de materiais 

biopoliméricos.

•Desenvolvemento de novos biomateriales para o seu uso en dispositivos 

médicos, IES Sofía Casanova, 2020/2021

•Filmes sustentables de materiais biopoliméricos de orixe natural para 

envase e embalaxe, IES María Casares, 2020/2021

•Fabricación e caracterización de compostos biopoliméricos para 

biomedicina, CPR Plurilingüe Ntra. Señora del Carmen, 2022/2023

•Desenvolvemento de films de biopolímeros dirixidos ó sector do envase e 

o embalaxe, IES Miraflores, 2022/2023



ÁREA 5

ACTUACIÓNS REALIZADAS

ACTUACIÓNS (continúa):

• Insertega – ApS: A Universidade da Coruña e Insertega, a primeira empresa 

galega dedicada en exclusiva á xestión do residuo téxtil, asinaron un 

protocolo xeral de colaboración e un convenio específico para a posta en 

marcha de proxectos de Aprendizaxe e Servizo (ApS) entre ambas as dúas 

entidades. A sinatura deste protocolo xeral e máis do convenio de ApS foi 

impulsado pola coordinadora do Grao en Xestión Industrial da Moda, a 

profesora Marta Rey García, en colaboración co Campus Industrial de 

Ferrol, 9 de xullo de 2021.

• INDICADORES:

• As Actas de reunións e documentos indicados preséntanse no ANEXO 5 e 

poden ser consultados na páxina web do Green Campus Ferrol:  

https://www.udc.es/gl/campusindustrial/green-campus-ferrol/



ÁREA 5

ACTUACIÓNS REALIZADAS

Charlas Marzo Ambiental EUDI Charlas U Senior



ÁREA 5

ACTUACIÓNS REALIZADAS

Recollida selectiva de residuos 

na Facultade de Enfermería e 

Podoloxía



ÁREA 5

ACTUACIÓNS REALIZADAS

ApS Insertega – UDC

Xestión de residuos téxtiles



II PLAN GREEN 

CAMPUS FERROL

ÁREA 6.- Docencia e 

investigación saudable e 

sustentable ambiental e 

social.



ÁREA 6

ACCIÓN OBXECTIVOS METODOLOXÍA
RECURSOS 

NECESARIOS
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

INDICADORES

DE

SEGUIMENTO

5. Docencia e 

investigación 

saudable e 

sustentable 

ambiental e social.

- Formar ao

profesorado en

temas ambientais,

saude, xustiza

social e igualdade

de xénero para a

integración das

temáticas nas súas

materias.

- Establecer contidos

ou materias

específicas

relacionadas coa

sustentabilidade,

igualdade, xustiza

social e saude

nalgunha materia

das titulacións.

- Promover a

redacción de TFG e

TFM sobre temas

ambientais, sociais,

saúde ou

igualdade.

1. Incorporar nas guías

GADU, e nos regulamentos

TFG, TFM instruccións para 

a presentación de traballos

onde se contemple o 

consumo responsable, a 

linguaxe non sexista, 

actividades saudables, 

etc…

2. Dar difusión a todo o

alumnado, dende grado ate 

doutoramento desas

instruccións e tamén aos

responsables das liñas de 

investigación.

3. Incorporar competencias 

e contidos nas materias

relacionadas cos obxetivos

de desenvolvemento

sostible (ODS).

4. Fomentar a realización 

de actividades de 

aprendizaxeservizo

con entidades próximas ao

campus que traballen con 

persoas en risco de 

exclusión social ou con 

diversidade funcional.

1. Recursos humanos:

Oficina de cooperación

e voluntariado, Oficina

de Igualdade de 

Xénero, Oficina de

Medioambiente e UDC

Saudable.

2. Entidades externas 

que queiran participar 

en actividades ApS.

3. Membros da comisión 

de apoio á UDC 

Saudable nos centros.

4. Representantes de

igualdade dos centros.

5. Tablóns nos centros e

outros medios de 

difusión.

6. Medios para a 

elaboración do material 

de formación e 

difusión.

7. Redes sociais.

Curso 2020/2021 Subcomités

ambientais dos

Centros.

Coordinadoras:

- Carmen Coronado

Carvajal.

- Ana Isabel Ares 

Pernas.

- Vanessa Míguez

Martín

1.Fotografías.

2.Evidencias das

Actividades

realizadas 

(fotografías, 

documentos, mailing)

3.Guías

docentes e

Regulamentos de 

TFG e TFM.

4.Informe de

cada centro das 

actividades

realizadas.



ÁREA 6

ACCIÓN

(Continuación)
OBXECTIVOS METODOLOXÍA

RECURSOS 

NECESARIOS
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

INDICADORES

DE

SEGUIMENTO

5. Docencia e 

investigación 

saudable e 

sustentable 

ambiental e social.

- Promover proxectos

de investigación ou

traballos

relacionados co

desenvolvemento

sustentable, a

igualdade de

xénero, a xusticia

social.

- Promover GID de

profesores

interesados por

temas de

responsabilidad

Social.

- Promocionar nos

centros as

actividades de

voluntariado e

cooperación

desenvolvidas

dende o Campus.

5. Dar difusión da labor da 

Oficina de Cooperación e 

Voluntariado.

6.Dar difusión da labor da 

Oficina de Igualdade de 

Xénero.

7.Dar difusión da labor da 

Oficina de Medioambiente.

8.Dar difusión da labor da 

UDC Saudable.

9. Dar difusión, nas webs 

ou outros medios, a todos 

os membros da comunidade

universitaria en cada 

centro a través das persoas

responsables das accións

que se leven a cabo nestas

materias.

10.Difundir en redes sociais 

as accións realizadas para 

que cheguen tamén fora da

Comunidade universitária.

Curso 2020/2021



ÁREA 6

ACTUACIÓNS REALIZADAS

• RESPONSABLES:

• Subcomités ambientais dos Centros.

• Coordinadoras: Carmen Coronado Carvajal, Rebeca Bouza Padín/Ana 
Isabel Ares Pernas e Vanessa Míguez Martín.

• ACTUACIÓNS:

• Cursos para o PDI

• 25N – EUDI: actuación para a eliminación da violencia contra as mulleres.

Con motivo da conmemoración do 25N, alumnos da Escola Universitaria de 
Deseño Industrial, celebraron no campus unha “performance” para 
denunciar a violencia machista e tamén repartiron salva-orellas violetas 
entre os universitarios.

• 8M – Accións Día Internacional da Muller

Ciencia con voz de muller. Relatorio impartido pola profesora Ana Isabel Ares 
Pernas. 3 de marzo, das 12:30 ás14:00 h, na EUDI. Retransmitirase a mesmo 
tempo por Teams.



ÁREA 6

ACTUACIÓNS REALIZADAS

ACTUACIÓNS (continúa):

Construción dunha liña de tempo colaborativa no interior e exterior da EUDI 

para visibilizar o labor dalgunhas mulleres na ciencia, na física e nos 

inventos nos últimos 200 anos. 8 de marzo, na EUDI. A construción da liña do 

tempo realizouna o estudantado ao longo de todo o día.

• 8M na Universidade Senior – Salón de Actos Campus de Ferrol

Ciencia con voz de muller, Ana Isabel Ares Pernas

Un mar en femenino, Jose Manuel Vázquez Lijó

Pegada de cartel na sede da USenior para visibilizar o papel das mulleres na

ciencia, nos inventos e na economía marítima.

• Actividades ApS na asignatura de Fundamentos de Física na Escola 

Universitaria de Deseño Industrial:

• ASPANAES, ASPANEPS, CÁRITAS, SAUDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL



ÁREA 6

ACTUACIÓNS REALIZADAS

ACTUACIÓNS (continúa):

• Conferencias saudables EUDI 

Xoves 8 de Abril 9:30 h Teams “Código Europeo contra o cancro” Rosalía 

Fernández (Psicóloga AECC).

Xoves15 de Abril 9:30 h Teams "Xestión, manexo do estrés e saúde mental en 

tempos de pandemia” Cristina Rivas (Orientadora Saúde Mental FEAFES)

• Exposición punto de mira na EUDI, abril – maio 2021.

• Menos es max na EUDI, marzo 2021.

• Actividades VI Outubro Saudable EUDI



ÁREA 6

ACTUACIÓNS REALIZADAS

ACTUACIÓNS (continúa):

“Prácticas saudables nas empresas galegas. ¿Pódense afrontar estas prácticas 

dende a Universidade?, impartida por Xosé Rega, Director do Centro da 

Coruña do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSG) 

• Celebración do mes saudable na Universidade Senior, outubro 2020

A Felicidade dende a Psicología Positiva”, a cargo do Prof. José Mª Rolón 

Varela, Universidade da Coruña. 9 de outubro

Memoria, ¿quén sabe se mañán estaremos aquí?”, a cargo do Prof. Casto 

Rivadulla Fernández, Universidade da Coruña. 16 de outubro

“Actualización sobre CORONAVIRUS SARS-COv2 e a COVID-19” a cargo da Dra. 

Marina Blanco Aparicio. Servizo de Neumoloxía. Hospital Universitario da 

Coruña. 29 de outubro



ÁREA 6

ACTUACIÓNS REALIZADAS

ACTUACIÓNS (continúa):

• Publicacións científicas:

Towards a sustainable campus: working together to achieve the green

campus flag on the UDC peripheral campus of Ferrol

Ana Ares-Pernas, Carmen Coronado Carvajal, Alfonso Gomis Rodríguez, María Isabel Fernández 

Ibáñez, Vicente Díaz Casás, María Sonia Zaragoza Fernandez, María Sonia Bouza Fernández, 

Manuela del Pilar Santos Pita, Antonio Domingo García Allut, María Pilar Comesaña Pérez, María 

Jesús Caínzos Lopez, Belén Feal Cabezon and Araceli Torres Miño

International Journal of Sustainability in Higher Education DOI10.1108/IJSHE-02-2020-0056

Using photovoice to explore the impact on a student community after 

including cross-sectional content on environmental sustainability in a 

university subject: a case study

Carmen Coronado, Carla Freijomil-Vázquez and Sara Fernández-Basanta

International Journal of Sustainability in Higher Education DOI10.1108/IJSHE-01-2020-0031



ÁREA 6

ACTUACIÓNS REALIZADAS

ACTUACIÓNS (continúa):

• StemBach – Saúde

Proxecto levado a cabo por tres alumnas de bacharelato do IES Tirso de Molina 

centrado nos hábitos dos estudiantes durante a COVID-19.

• Charla na EUDI de reciclaxe de biopolímeros impartida na materia de 

Física Aplicada á Enxenería na EUDI, 2022.

• Creación da pestaña Green Campus na páxina web dos centros

• REFERENCIAS A SOSTENIBILIDADE, MEDIO AMBIENTE, RESPONSABILIDADE 

SOCIAL E IGUALDADE EN GUÍAS DOCENTES

As guías docentes de moitas materias incorporan contidos, competencias ou

recomendacións relacionados coa sostenibilidade, responsabilidade social, 

igualdade, e cos obxetivos de desenvolvemento sostible (ODS). No Anexo 6 

amósanse algúns exemplos das titulacións da Facultade de Ciencias do Traballo

tomados das guías docentes do curso 2021-2022.



ÁREA 6

ACTUACIÓNS REALIZADAS

ACTUACIÓNS (continúa):

• TFG E TFM RELACIONADOS CON TEMAS DE SEGURIDADE LABORAL, 
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS, SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

Na Facultade de Ciencias do Traballo presentáronse Traballos Fin de Grao e 
Traballos Fin de Máster relacionados con temas de seguridade laboral, 
prevención de riscos laborais, e algún sobre sustentabilidade e 
responsabilidade social. No anexo 6, detállase máis información.

. GID de profesores interesados por temas de responsabilidade social

. Promoción entre a comunidade universitaria das acccións de voluntariado

• INDICADORES:

• Os indicadores preséntanse no ANEXO 6 e poden ser consultados na páxina
web do Green Campus Ferrol: 
https://www.udc.es/gl/campusindustrial/green-campus-ferrol/



ÁREA 6

ACTUACIÓNS REALIZADAS

Conmemoración do 25N na EUDI



ÁREA 6

ACTUACIÓNS REALIZADAS

8M – Accións Día Internacional da Muller



ÁREA 6

ACTUACIÓNS REALIZADAS

8M na Universidade Senior



ÁREA 6

ACTUACIÓNS REALIZADAS

ApS - ASPANAES ApS - ASPANEPS



ÁREA 6

ACTUACIÓNS REALIZADAS

ApS – Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal con 

alumnos da EUDI



ÁREA 6

ACTUACIÓNS REALIZADAS

Conferencias saudables - EUDI



ÁREA 6

ACTUACIÓNS REALIZADAS

Exposición punto de mira na EUDI Menos es max na EUDI



ÁREA 6

ACTUACIÓNS REALIZADAS

Publicacións científicas



ÁREA 6

ACTUACIÓNS REALIZADAS

StemBach Saúde – IES Tirso de Molina



ÁREA 6

ACTUACIÓNS REALIZADAS

Charla Green Campus - EUDI



II PLAN GREEN 

CAMPUS FERROL
ÁREA 7.- Participación e 

sensibilización.



ÁREA 7

ACCIÓN OBXECTIVOS METODOLOXÍA
RECURSOS 

NECESARIOS
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

INDICADORES

DE

SEGUIMENTO

7. Participación e 

sensibilización.

7.1. Concienciación e

Comunicación

(Redes)

7.2. Actividades de

sensibilización e de

innovación.

7.3. Proxección

Comunitaria.

- Creación de Taboleiro

de anuncios virtural con 

información Ambiental.

- Enquisas sobre algún

tema ambiental 

(mobilidade, 

Recursos…).

- Canle para que a

Comunidade

universitaria poida

achegar suxestións

ou ideas para a

mellora ambiental.

- Actividades de

Sensibilización 

ambiental (folletos, 

posters, conferencias, 

cursos…).

- Información / 

formación sobre boas 

prácticas ambientais ao

alumnado, PDI e PAS 

nos seus centros

de traballo, estudo ou

fogares

Recursos humanos:

Subcomité Ambiental de

cada centro, OMA, UDC

Saudable e Oficina do

Campus Industrial 

Ferrol

Novembro 2021 Subcomités

ambientais dos

Centros.

Coordinadoras:

- María Jesús Caínzos

López.

- Iolanda Fernández

Fernández.

1. Fotografías.

2. Número de

charlas e actividades

organizadas no

conxunto do campus.

3. Documentos

(posters, 

presentacións)

das campañas

de concienciación

e sensibilización.



ÁREA 7

ACTUACIÓNS REALIZADAS

• RESPONSABLES:

• Subcomités ambientais dos Centros.

• Coordinadoras: María Jesús Caínzos López, Iolanda Fernández Fernández.

• ACTUACIÓNS:

• Mellora da páxina web do Green Campus Ferrol

• Deseño dun código QR que direcciona á páxina web

• Realización de enquisas de mobilidade

• Marzo ambiental 2020 (obradoiros, relatorios, exposicións....):

• Os plásticos, problema medioambiental do planeta?

•"Sensibilizámonos de cómo reducir o consumo de materiais pláticos

•"Estado de Emerxencia climática: Manual de Supervivencia"



ÁREA 7

ACTUACIÓNS REALIZADAS

• ACTUACIÓNS:

• Asesoramento á comunidade universitaria sobre o risco das drogas

• Outubro Saudable 2020:

• “O arte de pintar mandalas e garabatos como técnica para reducir o estrés e a 

ansiedade”

• Almorzo virtual saudable

• “Prácticas saudables nas empresas galegas. ¿Pódense afrontar estas prácticas 

dende a Universidade?”

• Charla sobre lesións precancerosas e tumores cutáneos malignos mais comuns

• Charla sobre maternidade subrogada

• Camiñada con aperitivo saudable

• Asesoramento á comunidade universitaria contra o cancro



ÁREA 7

ACTUACIÓNS REALIZADAS

• ACTUACIÓNS:

• Marzo Ambiental 2021:

• Palestra "O rexurdir dos plásticos durante a COVID-19. Héroes ou viláns?

• Palestra: A credibilidade e a sustentabilidade como ferramenta de concenciación.

• Relatorio: "Verdades e falsos mitos sobre os materiais plásticos.

• Relatorio " A abordaxe da sexualidade na intervención integral das patoloxías

crónicas

• Relatorio "Dos mitos compartidos á realidade científica". Consumo drogas

• Exposición "Adicciones. Tu punto de mira"

• Proxecto Tanza. Erradicación dos residuos na costa galega

• Proxecto de aprendizaxe e servizos para a xestión de residuos téxtiles

• Palestra "Alimentación Saudable e Sustentable



ÁREA 7

ACTUACIÓNS REALIZADAS

• ACTUACIÓNS:

• Outubro Saudable 2021:

• "Infoxicación en vacinas"

• Habilidades socio-emocionais para a vida

• Aprendendo a cultivar a autoestima

• Vivir coa dislexia na etapa adulta

• Saúde e exclusión

• Fagamos un (bo) trato. Chaves para desfrutar dunha sexualidade

pracenteira e igualitaria

• Mesa redonda inclusión

• Xogos tradicionais no campus. Unha experiencia integradora e 

interxeracional



ÁREA 7

ACTUACIÓNS REALIZADAS

• ACTUACIÓNS:

• Outubro Saudable 2021 (continuación):

• Comprender as adiccións

• Xogo de adiccións sen sustancia

• Escape room sobre alimentación saudable

• (De)construíndo o deporte e a actividade física dende a perspectiva de 

xénero, a saúde e o benestar

• Taller de prevención de lesións na zona lumbar e sensibilización 

mediante o uso de sensores durante os exercicios de levantamento

• Ergonomía e biomecánica para un deseño saudable

• Mesa redonda accesibilidade

• SLAM e navegación con TurtleBot3 no contexto dun robot asistente para 

tarefas de rehabilitación



ÁREA 7

ACTUACIÓNS REALIZADAS
• ACTUACIÓNS:

• Outubro Saudable 2021 (continuación):

• Obradoiro de fisioterapia: postura, dor musculoesquelética, traballo
sedentario e exercicio terapéutico

• Sesión interactiva Microplásticos e saúde

• Obradoiro a nosa pegada ecolóxica nos residuos

• Xestión e manexo do estrés

• A arte de pintar mandalas e garabatos como técnica para reducir o 
estrés e a ansiedade

• Relacións saudables versus relacións tóxicas

• Grupos de traballo saudables: toma de decisións, conflito e mediación

• Andaina saudable e inclusiva entre Paseo de Caranza Ferrol (40 min; 
aproximadamente 4 km) con picnic saudable no campus.

• Multitasking



ÁREA 7

ACTUACIÓNS REALIZADAS

• ACTUACIÓNS:

• Doazón de sangue no Campus

• Propostas saudables de exercicio físico nas redes

• Divulgación nas redes sobre hábitos de alimentación saudables

• Campañas de recollidas de alimentos

• Programa AFRONTEMOS (atención psicolóxica gratuíta)

• Promoción do exercicio físico dende a Área de Deportes de Ferrol

• Marzo Ambiental 2022:

• Voluntariado ambiental. Plogging Esteiro

• Visita técnica. Parque Eólico Experimental Sotavento

• Obradoiro. Fogares Verdes

• Palestra. O dereito ao hábitat

• Obradoiro “Refuxios de fauna: construcción de caixas niño para aves”

• Charla “A auga, o noso dereito”

• Exposición. Galicia, cultura oceánica



ÁREA 7

ACTUACIÓNS REALIZADAS

• ACTUACIÓNS:

• Asesoramento médico e psicolóxico á comunidade universitaria

• Charlas sobre reciclaxe nos grupos de 1º curso

• Curso de persoas promotoras de doazón de sangue

• Campañas de sensibilización da Oficina de Cooperación e Voluntariado:

• Concurso de videos movete polo ODS

• Xornada de xogo Trivial ecofeminista. Canto sabes de ecofeminismo?

• Xornadas sobre enerxías renovables e consumo responsable

• Construcción de murais sobre presentes obxectivos.

• INDICADORES:

• Os indicadores preséntanse no ANEXO 7 e poden ser consultados na páxina web 
do Green Campus Ferrol: https://www.udc.es/gl/campusindustrial/green-
campus-ferrol/



Exemplos de Infografías empregadas en redes sociais para divulgación de hábitos de 

alimentación saudables e sostibles



Cartaces de actividades de Marzo Ambiental e Outubro Saudable no Campus de Ferrol



Cartaces de divulgación deseñados polos/as bolseiros/as do Green Campus Ferrol



Cartaces de divulgación deseñados polos/as bolseiros/as do Green Campus Ferrol



ÁREA 8.- Alimentación e 

estilos de vida saudables.

II PLAN GREEN 

CAMPUS FERROL



ÁREA 8

ACCIÓN OBXECTIVOS METODOLOXÍA
RECURSOS 

NECESARIOS
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

INDICADORES

DE

SEGUIMENTO

8. Alimentación e 

estilos de vida 

saudables.

8.1. Alimentación

Saudable.

8.2. Actividade física e

Deporte.

8.3. Xestión do tempo e

conciliación.

8.4. Tabaco, alcohol e

outros tóxicos.

8.5. Saúde sexual.

8.6 Saúde mental.

1. Organizar charlas e 

actividades

sobre temas de saúde e 

bos hábitos de 

alimentación.

2. Colaboración nas

iniciativas de

UDC Saudable.

3. Fomentar o uso das 

instalación deportivas 

da UDC en Ferrol.

4. Asesorar na

elaboración de

menús saudables e 

cociña de tempada e 

proximidade coa

cafetería universitaria.

5. Seguemento do

procedemento de novos

pliegos de condicións na

contratación do servicio 

de máquinas de

vending para que 

conteñan produtos

saudables.

1. Recursos humanos:

Subcomité Ambiental de

cada centro, UDC

Saudable e Servizo de

Deportes Ferrol.

Novembro 2021 Subcomités

ambientais dos

Centros.

Coordinadora:

Carmen Coronado

Carvajal

1. Número de charlas e

Actividades organizadas 

no conxunto do

Campus relacionadas 

con temas da saúde

ou documentos 

(posters, presentacións) 

das campañas de

Concienciación.

2. Fotografías.

3. Informe das

instalacións

deportivas sobre o

número de usuarios.

4. Informes do

Servicio UDC Saudable

sobre o uso dos Espazos

e convenios de 

asesoramento de

estudantes



ÁREA 8

ACCIÓN

(Continuación)
OBXECTIVOS METODOLOXÍA

RECURSOS 

NECESARIOS
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

INDICADORES

DE

SEGUIMENTO

8. Alimentación e 

estilos de vida 

saudables.

6. Dar maior difusión aos

Espazos de Asesoramento

de estudantes e 

comunidade universitaria 

en xeral UDC: FEAFES-

Saúde mental (en Ferrol),

INGADA UDC (en Ferrol)

Persoas con TDAH 

(Trastornos de déficit de 

atención e hiperactividade) 

e trastornos asociados, p.e. 

pedagóxicos, entre outros.

Asociación Española contra 

o Cancro (AECC) (en 

Ferrol).

ASFEDRO-Ferrol, 

Información sobre drogas, 

alcol, tabaco e

adiccións sen sustancia.

AFRONTEMOS 21. Atención

psicolóxica a Comunidade

UDC e ás súas familias, 

atención on-line ou

presencial (en Ferrol). 

Crises

psicolóxicas, ansiedade, 

estrés,..

Quérote + (de saúde sexual 

e autoestima, en CUR, A 

Coruña)

Nin+Nin- (Cruz Vermella), 

de

información sobre drogas e 

outras adiccións (alcohol,

tabaco, nomofobia,

apostas, videoxogos, etc).

Tamén no CUR con

posibilidade de achegar

oservizo ao alumnado de 

Ferrol

Novembro 2021 Subcomités

ambientais dos

Centros.

Coordinadora:

Carmen Coronado

Carvajal

1. Número de

charlas e actividades

organizadas no 

conxunto do

Campus relacionadas 

con temas da saúde

ou documentos 

(posters, presentacións) 

das campañas de

Concienciación.

2. Fotografías.

3. Informe das

Instalacións deportivas 

sobre o número de 

usuarios.

4. Informes do

Servicio UDC Saudable

sobre o uso dos Espazos

e convenios de 

asesoramento de

Estudantes.



ÁREA 8

ACTUACIÓNS REALIZADAS
• RESPONSABLES:

• Subcomités ambientais dos Centros.

• Coordinadora: Carmen Coronado Carvajal.

• ACTUACIÓNS:

• Coordinación de Green Campus Ferrol e a Escola Universitaria de Deseño Industrial do 
acto principal do mes de Outubro Saudable en colaboración coa Oficina UDC Saudable. 
Participación doutros centros como a Facultade de Enfermaría e Podoloxía (Anexo 8.1)

• Accións destinadas ao fomento da Alimentación Saudable no Campus. (Anexo 8.2)

• Accións destinadas ao fomento do exercicio físico no Campus de Ferrol. (Anexo 8.3)

• Accións para a conversión do Campus de Ferrol nun espazo cardioprotegido (Anexo 8.4)

• Accións en favor da saúde mental e prevención da drogadicción en colaboración con 
AFFINOR, ALCER Coruña e ASFEDRO. (Anexo 8.5)

• Accións en favor da igualdade na Facultade de Enfermaría e Podoloxía. (Anexo 8.6)

• Listaxe de Trabajos de Fin de Grao da Facultade de Enfermaría e Podoloxía relacionados 
coa Promoción da Saúde (Anexo 8.7)

• INDICADORES: 

• Os indicadores preséntanse no ANEXO 8 e poden ser consultados na páxina web do Green 
Campus Ferrol: https://www.udc.es/gl/campusindustrial/green-campus-ferrol/



ÁREA 8

ACTUACIÓNS REALIZADAS

• FOTOS E IMAXES

Día internacional 

da Podoloxía

Caminata saudable FEP. 

Outubro saudable

Conferencias Nutriciona

Espazo cardioprotexido



II PLAN GREEN 

CAMPUS FERROL
ÁREA 9.- Mobilidade.



ÁREA 9

ACCIÓN OBXECTIVOS METODOLOXÍA
RECURSOS 

NECESARIOS
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

INDICADORES

DE

SEGUIMENTO

9. Mobilidade. - Coñecer os

diferentes medios

de transporte 

empregados pola

comunidade 

universitaria.

- Deseñar e promover 

distintas iniciativas para

fomentar o uso do

Transporte público, 

bicicleta, transporte

compartido, etc.

- Informar do uso

seguro e saudable da 

bicicleta polo campus 

(carril bici).

1. Os que poidan servir 

para promocionar o uso

compartido do vehículo ou 

as vantaxes do uso da 

bicicleta e camiñar a pe ́: 

carteis, web, redes sociais, 

charlas, taboleiro, etc.

2. Conservar e, de ser

posible, mellorar os

convenios de transporte

universitario.

3.Solicitar ao Concello de 

Ferrol e a outros concellos

da contorna a mellora dos 

carris bici para fomentar o 

uso da bicicleta por parte 

da comunidade 

universitária (PDI, PAS, 

alumnado).

4. Elaboración de enquisas

para medir o grao de 

utilización dos modos de 

acceso ao campus (vehículo

propio, medios de

transporte público, 

bicicleta ou camiñando a 

pé).

Recursos humanos:

Subcomité Ambiental

de cada centro, UDC

Saudable e Servizo de

Deportes Ferrol.

2. Campan ̃a informativa 

a trave ́s de carteis, 

web, redes sociais e 

correos electrónicos.

3. Tablóns nos centros e

outros medios de 

difusión (web e redes

sociais).

Novembro 2021 Subcomités

ambientais dos

Centros.

Coordinador:

Javier Ruiz Astiz

1. Comprobar se hai

problemas de 

aparcadoiro na 

contorna dos

centros en horario

lectivo.

2. Comprobar o

uso dos aparcadoiros de

bicicletas.

3. Comprobar o

uso do transporte

público para acceder ao

campus.



ÁREA 9

ACCIÓN

(Continuación)
OBXECTIVOS METODOLOXÍA

RECURSOS 

NECESARIOS
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

INDICADORES

DE

SEGUIMENTO

9. Mobilidade. - Fixar actuacións

para reducir os 

desprazamentos nas

horas punta (concentrar

horarios de docencia,

teletraballo, etc.).

- Promocionar os

beneficios de camin ̃ar

sempre que sexa

posíbel (para acceder

ao campus dende a

cidade de Ferrol ou 

para percorrer cada 

centro).

- Estimular a vida

saudable a través

do deporte (camiñar, 

correr ou andar en

bicicleta).

Novembro 2021 Subcomités

ambientais dos

Centros.

Coordinador:

Javier Ruiz Astiz



ÁREA 9

ACTUACIÓNS REALIZADAS
• RESPONSABLES:

• Subcomités ambientais dos Centros.

• Coordinador: Javier Ruiz Astiz

• ACTUACIÓNS:

• Realización de enquisas anuais sobre mobilidade

• Iniciativas para fomento do uso do transporte público, bicicleta, coche 
compartido:

Préstamo de bicicletas

Participación no proxecto europeo U-MOB LIFE

Iniciativa 30 días en bici ‘Urban Mobility Challenge’

Semana Europea de Mobilidade

Proxecto BENenBICI

Participación na elaboración do Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) 2021 
do Concello de Ferrol

Convenios para o fomento do transporte público

Contacto cos responsables de distintas aplicacións para compartir coche



ÁREA 9

ACTUACIÓNS REALIZADAS

• ACTUACIÓNS:

• Actuacións para reducir desprazamentos

• Teletraballo durante dous días á semana

• Estimular a vida saudable a través do deporte

• Rutas a pé

• Actividades de promoción do exercicio físico dentro do Outubro 

Saudable UDC

• Promoción do exercicio físico dende a Área de Deportes da UDC

• INDICADORES:

• Os indicadores preséntanse no ANEXO 9 e poden ser consultados na páxina

web do Green Campus Ferrol:

https://www.udc.es/gl/campusindustrial/green-campus-ferrol/



Gráfica que mostra a participación na enquisa sobre Mobilidade no Campus de Ferrol



• Divulgación inciativa 30 

días en bici ‘Urban 

Mobility Challenge’



Participación no Plan de Mobilidade do Concello de Ferrol



Obradoiros exercicio físico saudable



Andainas



II PLAN GREEN 

CAMPUS FERROL
ÁREA 10.- Zonas verdes e 

biodiversidade.



ÁREA 10

ACCIÓN OBXECTIVOS METODOLOXÍA
RECURSOS 

NECESARIOS
TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES

INDICADORES

DE

SEGUIMENTO

10. Zonas verdes e 

biodiversidade.

- Creación dun horto

Ecolóxico.

- Instalación dun

Composteiro.

- Educación na

biodiversidade do

Campus

- Introducción de

elementos nos xardíns

do Campus para a 

educación, observación 

e goce por parte da

Comunidade

universitaria.

- Facilitar á comunidde

universitaria un espazo

para a práctica da

agricultura ecolóxica.

- Empregar os residuos

vexetais e os residuos

orgánicos da cafetaría

para Compost.

- Realizar rótulos con

nomes das árbores

Elaborar paneis

informativos sobre

flora e fauna do

Campus

1. Recursos humanos:

Subcomité Ambiental de

cada centro, OMA, UDC

Saudable e Oficina do

Campus Industrial 

Ferrol.

1. Recursos materiais:

• Compra de

material necesario

para a creación da 

horta.

• Compra de

Composteiro.

• Material necesario

para a rotulación

nos xardíns

Novembro 2021 Subcomités

ambientais dos

Centros.

Coordinador:

María Jesús Caínzos

López

1. Fotografías

2. Grado de

participación da

Comunidade

universitaria nas

actividades de 

plantacion e 

recolleita de froitas

e verduras



ÁREA 10

ACTUACIÓNS REALIZADAS

• RESPONSABLES:

• Subcomités ambientais dos Centros.

• Coordinadora: María Jesús Caínzos López.

• ACTUACIÓNS:

• Creación dun horto ecolóxico

• Instalación de composteiro

• Separación de residuos no comedor universitario do Campus

• Educación na biodiversidade do Campus:

• Obradoiro. Refuxios de fauna: construción de caixas niño para aves

• Estudo de posible colonia de gatos controlada

• INDICADORES:

• Os indicadores preséntanse no ANEXO 10 e poden ser consultados na páxina web do 

Green Campus Ferrol: https://www.udc.es/gl/campusindustrial/green-campus-

ferrol/



Posta en marcha 

do horto ecolóxico



Separación de residuos no comedor universitario



Obradoiro "Refuxios para a fauna, construcción de caixas niño"


