
Mais Información e Inscricións: 

Universidade Sénior - A Coruña 

Edificio Normal. Paseo de Ronda, 47, 1º 

Tlf. 881014507 

Email: udc.senior@udc.es  

Cando?:  

Os  luns 14, 21 e 28 de outubro, e 4, 11 e 
18 de novembro de 2019, ás 10 horas.  

Onde?:  

Na Aula 2 da Universidade Sénior da 
Coruña.  

Normal. Paseo de Ronda, 47, 1º A Coruña 

 

Dirixido a persoas que non foron admitidas 
como alumnos/as de novo ingreso, e serán 
completadas as plazas con alumnos/as e 

egresados da Universidade Sénior. 

 

Inscrición do 17 ao 19 de setembro, na 

Secretaría. Prazas limitadas, por orde de 

inscrición 

Prezos:        20 € (alumnos/as da Universidade 

Sénior, matriculados no curso 2019-2020) 

30 € público en xeral 



A Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define a saúde como “un estado de completo 
benestar físico, mental e social”, o que supón 
que este concepto vai más aló da existencia ou 
non dunha ou outra enfermidade. En 
consecuencia, máis que dunha vida sana hai 

que falar dun estilo de vida saudable do que 
fan parte: 

 A alimentación, incluindo todo tipo de 
alimentos nas proporcións axeitadas e en 

cantidade acorde ao consumo enerxético da 
actividade cotiá 

 O exercicio físico, uns 30 minutos diarios 
para queimar calorías sobrantes e fortalecer 

osos e músculos, entre outros beneficios 

 O benestar emocional e psicolóxico, para 
manter e desenvolver as capacidades 
cognitivas, as relacións sociais e afrontar os 

retos da vida diaria. 

 A ac t iv idade  soc ia l  como aspec to 
fundamental para a saude previndo o 
aillamento e a soidade non desexada. 

 Entornos saudables, evitando hábitos 
tóxicos como tabaco, alcohol e drogas, así 
como a exposición a produtos tóxicos pola 
contaminación ambiental. 

Programa: 
 

LUNS 14 DE OUTUBRO, de 10 a 12 h.  
“Alimentación e Nutrición Saudable”, a 
cargo do  Prof. Francisco Pita Gutiérrez.  
 
LUNS 21 DE OUTUBRO, de 10 a 12 h.   
“A mente é maravillosa ao longo da vida”, 
a cargo da  Prof.  Carmen De Labra 
Pinedo. 
 
LUNS 28 DE OUTUBRO, de 10 a 12 h.   
“Envellecemento activo e saudable dende 

o exercicio terapéutico”, a cargo da  Prof. 
Isabel Raposo Vidal.  
 
LUNS 4 DE NOVEMBRO, de 10 a 12 h.  “A 
supervivencia do optimismo e os procesos 
de enfermidade” a cargo da Prof. Jorge 
García Fernández.  
 
LUNS 11 DE NOVEMBRO, de 10 a 12 h.   
“O Dereito á Saúde e as súas aplicacións” 
a cargo da Prof.  Ascensión Cambrón 
Infante. 
  
LUNS 18 DE NOVEMBRO, de 10 a 12 h.  
“Conductas saudables desde unha 
perspectiva psicosocial”,  a cargo do  Prof. 
José Romay Martinez.  


