
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL NA UDC 

Aquí podes atopar unha breve presentación das principais actividades de voluntariado 
ambiental nas que podes participar. O obxectivo deste programa é o de fomentar a 
participación de toda a comunidade universitaria na mellora ambiental das nosas actividades e 
dos espazos nas que a realizamos.  Así é que o programa vai dirixido a toda a comunidade 
universitaria (PAS, PDI e Estaduntado) e aberto á cidadanía en xeral.  

Algúns programas son permanentes (compostaxe, residuos, biodiversidade, hortas...) mentres 
o programa xeral de formación e divulgación ambiental conta con actividades puntuais. Para 
informarte sobre as actividades programadas, contacta con nós. 

 

PROGRAMA XERAL DE FORMACIÓN E DIVULGACIÓN AMBIENTAL  

 
Encontro solar na UDC      Cociña solar   Caixas niño  

 
Proxecto Ríos       Limpeza de praias     Reforestación 
 

Trátase de actividades de carácter puntual, algunhas delas incluídas en campañas e proxectos 

ambientais de ámbito galego e mesmo internacional, como son o Proxecto Ríos, Limpeza 

simultánea de Ríos, Charcas con vida, Limpezas Simultáneas de Praias de Galiza, Reforestación 

Participativa, Erradicación de Especies Exóticas Invasoras, Encontro Solar, e outras. Estas 

actividade son organizadas polo persoal bolseiro da OMA e programadas ao longo de cada 

curso académico. Inclúen información e formación específica, e posta en práctica das 

metodoloxías aprendidas, con saídas en pequenos grupos, e cunha duración entre 2,5 e 4 

horas. 

Estas actividades son abertas á participación xeral da comunidade universitaria. A inscrición e 

participación como voluntario/a e a súa certificación pola UDC require a participación asidua 

nestas actividades, con un mínimo de 15 h presenciais por curso académico. Realizarase unha 

certificación única para cada curso.  

Pódese acceder a máis información sobre este tipo de actividades nas memorias de cursos 

anteriores.  

 

mailto:oma@udc.gal
https://www.udc.es/sociedade/medio_ambiente/actividades/


COMPOSTAXE DOMÉSTICA E DE RESIDUOS DE COMEDOR NA UDC 

   

A compostaxe doméstica e vermicompostaxe é unha práctica de autoxestión dos residuos 
orgánicos xerados no ámbito do fogar cada vez máis estendida tanto en Galiza como noutras 
partes do mundo. É unha alternativa sustentable que evita o transporte dos residuos e as 
emisións contaminantes asociadas ao vertido e incineración, e transfórmaos nun fertilizante 
orgánico de alta calidade.  

Na UDC realízase a compostaxe dos residuos orgánicos de moitos dos comedores 
universitarios. Como voluntario/a podes participar na xestión destes pequenos centros de 
compostaxe, incorporándote aos equipos de seguimento xa existentes. Aprenderás como 
funciona un compostador doméstico, algo útil tanto para a túa vida particular como para a 
actividade profesional, e tamén para o medio ambiente. O traballo consiste na supervisión do 
proceso: revisar que os residuos achegados polo comedor son os indicados, engadir triturado 
vexetal e mesturar, engadir auga se for necesario (nota: as persoas interesadas poderían facer 
un seguimento máis detallado, como a medición da temperatura e do oxíxeno).  

A participación como voluntario/a deste programa inclúe a formación necesaria e un 
compromiso de participación continuada de entre 1 e 3 h/semana. A participación certificarase 
unha vez acumuladas 15 h, podéndose renovar a vontade. O programa está dispoñible nos 
campus de Elviña, A Zapateira e Oza. Nas restantes áreas da UDC tamén é posible, en función 
da demanda de voluntarios/as.  

Aquí podes acceder a máis información sobre os programas de compostaxe na UDC.  

 

SEGUIMENTO E FOMENTO DA BIODIVERSIDADE NOS CAMPUS 

  

Os campus da UDC encerran unha enorme biodiversidade, en particular o Monte da Fraga (A 
Zapateira), en proceso de reconversión de eucaliptal a bosque autóctono, facendo honra ao 
seu nome.   

As actuacións de voluntariado por parte de persoas con coñecementos expertos en 
biodiversidade encamíñanse á supervisión e seguimento das actuacións de mantemento 
destes espazos. Entre elas, a elaboración dun inventario de especies exóticas invasoras, a 

https://www.udc.es/sociedade/medio_ambiente/compostaxe/


implantación de códigos QR nas árbores reforestadas, a elaboración dun calendario fenolóxico, 
etc.  

Tanto o PDI como outro persoal da UDC e estudantes, poden presentar propostas e proxectos 
de novas actuacións para aplicar nos diferentes campus da UDC, e que serán avaliados pola 
OMA. 

 

COLABORACIÓN E PARTICIPACIÓN NAS HORTAS URBANAS DA UDC 

   

A UDC conta cunha parcela en Elviña dedicada a pequenas hortas cedidas por un período de 2 
a 4 anos mediante concursos aos membros da comunidade universitaria que as soliciten, 
estando en funcionamento un total de 28 parcelas na actualidade.  Cada persoa titular dunha 
concesión é responsable do uso da súa parcela, dentro das normas establecidas.  

No mesmo recinto das hortas existen tamén espazos comúns que teñen un elevado potencial 
para conformar unha verdadeira horta comunitaria. O traballo nestes espazos comúns 
configúrase como actuacións de voluntariado, por parte de persoas que xa conten con algún 
tipo de coñecemento sobre horta e queiran facer aplicación do mesmo neste proxecto. A UDC 
ofrécelle o espazo para cultivo, tanto de tipo comunitario como particular (parcelas 
individuais) así como os medios necesarios para as actuacións que se leven a cabo. As persoas 
voluntarias deberán presentar un proxecto (contido libre) que será avaliado e no seu caso 
aprobado pola OMA (para máis información, dirixirse a oma@udc.es). 

 

SEGUIMENTO DA XESTIÓN DE RESIDUOS NO CENTRO 

   

En todos os centros da UDC xéranse diversos tipos de residuos, sendo os principias o 
papel/cartón, os residuos orgánicos dos comedores, os RAEE (residuos de aparatos eléctricos e 
electrónicos), os envases de vidro e doutro tipo, e outros residuos. Son en xeral os mesmos 
residuos que xeramos nos fogares, e que precisan de recollida separada para aproveitalos 
como recursos e para reducir o impacto do seu vertido e incineración.  

A UDC, como a cidadanía en xeral, está obrigada pola actual normativa a realizar a recollida 
separada, para o que se conta cos medios necesarios e un plan de xestión detallado. Pero o 

https://www.udc.es/sociedade/medio_ambiente/hortas/
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modelo de recollida en contedores de rúa é “anónimo” e non sempre se fai a separación e 
entrega nos contedores correspondentes. A preocupación porque as cousas se fagan ben 
require seguimento e observación por parte de persoas interesadas e sensibilizadas co medio 
ambiente. A experiencia demóstranos que detrás daqueles casos e experiencias que mellor 
funcionaron, hai sempre persoas concretas que se preocuparon por que así fose. Trátase dun 
“voluntariado ambiental” non recoñecido.  O obxectivo deste programa é non só recoñecelo, 
senón fomentalo e estendelo.  

O programa inclúe a formación e información necesarias para unificar as prácticas de 
seguimento da xeración e recollida de residuos nos centros da UDC. A dedicación ao longo do 
curso estímase entre 15 e 20 h, xa que se trata dun seguimento xeral e non de substitución das 
obrigas que teñen tanto as persoas responsábeis a nivel institucional como de entidades 
prestadoras de servizos neste eido. A participación certificarase unha vez acumuladas 15 h, sen 
necesidade de completar todo o curso, pero podéndose renovar á vontade. 

Esta liña de participación vai dirixida exclusivamente a membros da comunidade universitaria. 
Para máis información, dirixirse a oma@udc.es. 

 

A PEGADA ECOLÓXICA NA UDC E NO CENTRO: ACTUACIÓNS PARA REDUCILA 

  

A pegada ecolóxica da UDC é de máis de 3500 hectáreas de terra produtiva, e a ela contribúen 
os desprazamentos en medios motorizados, o consumo de enerxía para o mantemento dos 
edificios, a construción destes, os residuos o consumo de auga, entre outros factores.  

Alén dos programas xa especificados nos apartados anteriores, a redución da pegada ecolóxica 
e a ambientalización dos centros universitarios require a atención a outros moitos aspectos do 
día a día. A Oficina de Medio Ambiente ten elaborado diversas propostas que nalgúns casos 
teñen sido implantadas nos centros, mais que en xeral precisan da participación da 
comunidade universitaria para facérense máis continuadas e efectivas. Aquí teñen 
consideración diversas campañas e actuacións relacionadas co aforro enerxético e de auga, a 
realización de enquisas de mobilidade e percepción ambiental, a divulgación de exposicións e 
material, etc.  

Entre outras actuacións, trátase de facer seguimento do uso correcto da auga (detección e 
arranxo rápido de fugas, regulación de caudais excesivos en billas, funcionamento axeitado de 
cisternas, existencia de equipamentos aforradores en bo estado de uso), da enerxía (alumado 
innecesario ou excesivo, medidas aforradoras de fácil implantación, boas prácticas de uso), ou 
da colaboración na realización de diferentes actuacións, incluídas as enquisas.  

Para máis información, dirixirse a oma@udc.es. 
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