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A elaboración da Memoria de Responsabilidade
Social da Universidade da Coruña (UDC) é
froito do convenio de colaboración asinado por
INDITEX, S.A. e a UDC o 10 de marzo de 2010, polo
que ambas institucións acordaron unir esforzos
co obxecto de promover a implantación dun
modelo de Responsabilidade Social Universitaria.
A coordinación técnica das actuacións que se
levaron a cabo está a cargo do Vicerreitorado
do Campus de Ferrol e Responsabilidade
Social, do Vicerreitorado de Política Científica,
Investigación e Transferencia e do Consello Social
da Universidade da Coruña.
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A presente memoria recolle a achega da
Universidade á contorna e ás comunidades onde está presente. Nun contexto
global de incerteza e necesidade de
resposta a retos vinculados á sustentabilidade e desafíos sociais de gran
relevancia, destacamos o compromiso
de todas as persoas que conforman a
comunidade universitaria na súa axuda
ao desenvolvemento da sociedade, xa
sexa desde a súa actividade educativa,
investigadora, de servizos ofrecidos ou
de cooperación e participación.
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Desta forma, mostramos o noso enfoque innovador e o noso esforzo por
impulsar un modelo de vida adecuado
ás necesidades actuais desde a óptica
universitaria. Para iso, apostamos por
axentes clave de transformación como
a formación, a investigación e a transferencia de coñecemento.

Nas próximas páxinas renderemos
contas sobre os compromisos que nos
vinculan aos nosos estudantes, ao persoal docente e investigador, ao persoal
de administración e servizos, ao medio
ambiente, e a sociedade en xeral.
Por tanto, elaboramos a presente memoria como exercicio de transparencia
e comunicación cos nosos grupos de
interese.
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MENSAXES
INSTITUCIONAIS
Carta do Reitor da Universidade da Coruña
Julio E. Abalde Alonso
Reitor da Universidade da Coruña

internacional, vulnerabilidade enerxética e cambio
climático, seguridade da información e riscos para
a saúde das persoas.

Como cada ano, presentamos a nosa Memoria de
Responsabilidade Social como mostra de transparencia cos nosos grupos de interese, así como
un exercicio propio de coñecemento e evolución
da nosa Universidade. A memoria pertencente ao
curso académico 2020-2021 preséntase baixo o
título “Investigación e transferencia para a seguridade cidadá”.

Grazas ao continuo compromiso e a determinación da comunidade que forma a UDC, conseguiuse progresar no proceso de volta á normalidade na contorna académica. Desde a Universidade
sempre mantivemos o compromiso coa garantía
da calidade e a continuidade da actividade académica e investigadora.

A seguridade da sociedade está estreitamente
condicionada polo seu propio desenvolvemento
ante situacións vinculadas a conflitos políticos
e tensións territoriais, así como á aparición de
pandemias e o impacto de riscos climáticos. É
o noso compromiso como entidade pública e
como representante da sociedade o responder e
minimizar as consecuencias destes riscos de vital
importancia.

Debido á súa actividade esencial na xestión de riscos, gustaríame destacar a Cátedra de Protección
Civil e Xestión de Emerxencias. A Cátedra posiciónase como un piar primordial na comunidade
universitaria, e na sociedade no seu conxunto,
como un axente transformador para poñer en valor a protección das persoas. Así, impulsou iniciativas como CRISPRO, que persegue a seguridade e
a protección mediante sinerxías de coñecemento
promovidas por unha rede europea integrada por
organizacións de protección civil, entidades inves-

Durante este ano impulsamos actuacións que
contribuíron á seguridade cidadá e á xestión de
emerxencias traballando especialmente en ámbitos como conflitos xeopolíticos e cooperación
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tigadoras e axencias institucionais. Neste sentido,
no seo da Cátedra tamén se impulsou a iniciativa
Coles Seguros, que conta coa finalidade de poñer
en valor a escola como institución difusora da
cultura da prevención, contribuíndo á educación
de persoas responsables e con capacidade de
actuación ante situacións de emerxencia, capacitando ao alumnado para previr estas conxunturas
na contorna escolar.

Así mesmo, as consecuencias adversas vinculadas
aos riscos climáticos repercuten directamente sobre o desenvolvemento global da sociedade. Desde a UDC estamos comprometidos co propósito
de impulsar procesos innovadores para garantir
unha transición ecolóxica xusta. Colaboramos con
proxectos vinculados ao desenvolvemento de actividades investigadoras que permitan minimizar e
mitigar os riscos asociados ao cambio climático a
través dos nosos grupos de investigación.

O avance do conflito bélico en Ucraína e as súas
consecuencias sociais e económicas, puxo de manifesto a necesidade de fortalecer a colaboración
por parte de todas as institucións co obxectivo de
continuar traballando na mitigación dos efectos e
das consecuencias ocasionadas. Desde a Universidade da Coruña desenvolvemos diversas axudas
e iniciativas destinadas a estudantes ucraínos
afectados polo conflito, así como accións humanitarias de axuda a refuxiados en colaboración con
diferentes ONG´s.

Na nosa Universidade traballamos para liderar a
transformación social como un axente clave no
impulso de comunidades máis seguras, inclusivas
e sostibles a través da formación, a investigación,
a transferencia de coñecemento e o desenvolvemento de iniciativas de acción social que contribúan, tanto de forma directa como indirecta, a
mitigar os riscos para a seguridade cidadá aos que
nos enfrontamos diariamente como sociedade.
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Carta da Vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social
da Universidade da Coruña
María Jesús Movilla Fernández
Vicerreitora do Campus de Ferrol
e Responsabilidade Social

Mediante as actividades e iniciativas desenvolvidas e promovidas dende a Universidade, pretendemos contribuír ao alcance das metas definidas
nos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible das
Nacións Unidas, achegando un efecto cohesionador e integrador entre os distintos axentes sociais
cos que temos relación.

Coa publicación da presente Memoria de Responsabilidade Social correspondente ao curso 20202021, continuamos un ano máis co noso compromiso de transparencia cara aos nosos grupos de
interese e, especialmente, co firme compromiso
mantido coa comunidade universitaria.
Como institución pública de educación superior,
fortemente vinculada ás comunidades onde estamos presentes, fomentamos un comportamento
socialmente responsable e propenso á innovación. Para iso, loitamos por construír sociedades
comprometidas co progreso inclusivo e igualitario,
así como alcanzar o benestar social e económico mediante o impulso de actuacións diversas e
cunha gran capacidade transformadora como,
por exemplo, as levadas a cabo dende a Unidade
de Atención á Diversidade e desde a Oficina para
a Igualdade de Xénero.

Non nos podemos esquecer que seguimos nun
contexto marcado por diferentes riscos e situacións de emerxencia, como a crise sociosanitaria.
Por tanto, dende a UDC continuamos co noso
compromiso de promoción dun crecemento
sostible que repercuta de forma positiva na saúde
das persoas. Cabe destacar neste contexto o gran
papel da Cátedra de Protección Civil e Xestión de
Emerxencias que, durante este ano, impulsou a
elaboración e implantación de Plans de Actuación
e Continxencia a través de medidas, protocolos e
actuacións que fixeron posible progresar na volta
á normalidade.
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colaboración coas industrias, novas necesidades
de crecemento e progreso. A través do Plan Estratéxico do Campus Industrial de Ferrol 2021-2026
sentaremos as bases para a continuación e avance da especialización do Campus.

Ademais, a través do programa UDC Saudable xeramos valor na sociedade a través da promoción
e sensibilización de hábitos de vida saudables, así
como o fomento da investigación, a docencia e o
intercambio de coñecementos na área da saúde e
a colaboración en proxectos internacionais.
Para terminar, continuamos promovendo a nosa
estratexia de crecemento vinculada ao Campus
de Especialización Industrial que axudará a articular e a facer máis dinámica a economía, non só da
comarca, senón tamén a nivel rexional e nacional.
Desde o Campus de Ferrol fomentamos unha
especialización docente e científica a través dos
nosos 6 centros propios que durante o curso
2020-2021 impartiron 14 graos, 12 másteres e 6
programas de doutoramento. Esta ampla oferta
formativa de calidade permítenos aproveitar as
potencialidades da nosa contorna e impulsar, en
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Carta do Presidente do Consello Social
Antonio Abril Abadín
Presidente do Consello Social da UDC
e da Conferencia de Consellos Sociais das Universidades españolas

A Memoria de Responsabilidade Social da
Universidade da Coruña é un exercicio de gran
importancia para a nosa institución. Constitúe
unha mostra do compromiso que, como servizo
público de educación superior, ten ante a sociedade á que se debe e que a financia maioritariamente cos seus impostos: a transparencia e a súa
rendición de contas.

Entre eles e de maneira especial neste exercicio,
apreciamos a súa contribución fronte aos riscos para a seguridade cidadá nunha época de
incerteza provocada por eventos recentes como
a guerra de Ucraína, a evolución da pospandemia
da COVID-19 e os perentorios efectos do cambio
climático que, entre outros aspectos, teñen, na
escalada de incendios forestais ocasionados en
todo o mundo, unha das súas consecuencias
máis importantes. Estes e outros riscos e ameazas
están recollidos na Estratexia de Seguridade Nacional do goberno español e desde a UDC están
a realizarse actuacións en diferentes ámbitos
alineados con este marco estratéxico de seguridade nacional.

Pero ademais, necesitamos que a universidade
pública sexa un verdadeiro motor de desenvolvemento económico e social e, para iso, necesariamente, debe fomentar a súa colaboración
coa empresa. Desde o Consello Social da UDC,
como órgano de representación da sociedade na
universidade e ponte de unión entre a institución
académica e a sociedade e as súas empresas,
traballamos incansablemente para potenciar esa
relación estratéxica necesaria para a prosperidade
e o benestar económico e social.

O obxectivo da UDC, como non pode ser doutra
maneira, é o de axudar á prevención e a mitigación de situacións de emerxencia e riscos de
impacto potencial na sociedade e a contorna a
través da investigación, a transferencia de coñecemento e outras actividades relacionadas.
Entre as contribucións máis relevantes, hai que
destacar a actividade que se levou a cabo desde a Cátedra de Protección Civil e Xestión de
Emerxencias que, durante o curso académico
2020/2021, protagonizou un importante papel
na elaboración do Protocolo de Actuación ante a
pandemia da COVID-19.

Esta Memoria é un bo exemplo diso. Xorde como
froito da estreita colaboración e o convenio subscrito o 10 de marzo de 2010 entre Inditex S.A. e a
UDC para o impulso nesta do que entón se denominaba responsabilidade social e xa se recoñecía
como un requisito necesario de todas as institucións, incluídas as públicas, e desde logo tamén
das universidades. Hoxe ninguén dubida que o
que hoxe preferimos chamar sustentabilidade,
tanto social como ambiental, xera valor e é unha
ferramenta clave para a mellora global, polo que
fomentar a súa incorporación permitiu e permite
á nosa universidade avanzar cara ao modelo de
institución pública académica de excelencia ao
que aspiramos.

Pero, ademais, podemos comprobar como a nosa
institución académica colabora en proxectos
ligados ao respecto e coidado da biodiversidade e
o uso eficiente dos recursos, así como en minimizar os riscos asociados ao cambio climático,
na transformación dixital e na ciberseguridade
e na seguridade de infraestruturas críticas. Non
menos destacable é o seu labor en cooperación
internacional. A vocación global da institución
confírmase co programa de axudas a Estancias

Este documento reflicte a actividade da Universidade da Coruña como xeradora de valor social
e a súa resposta aos retos próximos e globais.
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Predoutorais Inditex-UDC, que permite a formación doutoral dos estudantes incorporando unha
Mencion de Doutoramento Internacional.

cións (CITIC) da UDC e Aspace Coruña, formamos
a estudantes de secundaria en competencias
dixitais, damos visibilidade á discapacidade e
exploramos a forma na que o uso da tecnoloxía
pode resolver algúns dos retos diarios aos que se
enfrontan as persoas con parálise cerebral.

Desde o Consello Social da Universidade da Coruña, como responsable de velar pola satisfacción
das necesidades e expectativas da sociedade por
parte da universidade, promovemos accións de
formación e desenvolvemento en diferentes áreas
dirixidas á comunidade universitaria e á sociedade, en xeral. Unha das máis relevantes en 2021,
foi a posta en marcha do primeiro programa de
fomento do emprendemento baseado nas TIC
e transformación dixital de microempresas da
contorna da UDC, AddVenture, para o que contamos coa colaboración da joint-venture Sngular-Teamlabs.

O compromiso coa sustentabilidade complétase
coa Cátedra Inditex-UDC de Sustentabilidade e o
seu título propio de “Experto Universitario en Sustentabilidade e Innovación Social” que se gañou
un merecido prestixio nacional e xa vai pola súa
duodécima edición con máis de 300 alumni.
No Consello Social da UDC seguiremos traballando na mellora de procesos innovadores como
pancas de adaptación ás necesidades dun novo
panorama marcado pola xestión de riscos tanto
a nivel social e económico como a nivel climático.
Neste contexto, os centros de investigación que
compoñen o noso parque tecnolóxico consolídanse como axentes clave de investigación e
transformación, fortalecendo as nosas relacións
coa sociedade e o seu tecido empresarial, impulsando colaboracións que promoven o desenvolvemento da contorna.

O programa InTalent Inditex-UDC completou o
seu primeiro ciclo no que seleccionou e captou
para a universidade a seis investigadores de indubidable talento investigador excelente entre máis
de trescentos candidatos de corenta e oito nacionalidades. O excelente retorno do investimento
que representa este programa é a mellor proba
de que a ciencia, cando se xestiona en réxime de
concorrencia competitiva e meritocrática e sen
endogamia, é non só socialmente produtiva, que
o é sempre, senón ademais moi rendible economicamente.

Sustentabilidade, inclusión, emprendemento,
investigación e transferencia de coñecemento
son áreas de traballo e coñecemento nas que é
necesario profundar e que deben formar parte
da formación dos nosos estudantes e, en definitiva, de toda a comunidade universitaria. Estamos
convencidos de que a resposta desde a sociedade
ante os innumerables retos e ameazas que se
nos presentan non pode ser outra que insistir na
aposta polo talento formado das persoas, garantía de benestar social presente e futuro.

Dous dos programas dos que sentimos máis
orgullosos son Espazo Compartido e Talentos
Inclusivos. Un ano máis, con Espazo Compartido
apoiamos a formación de mozas con discapacidade cognitiva para que adquiran as habilidades
sociolaborais que lles permitan desenvolverse e
acceder ao mercado laboral. Con Talentos Inclusivos, que xorde da man do Centro de Investigación
en Tecnoloxías da Información e as Comunica-
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A UNIVERSIDADE
DA CORUÑA
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A Universidade da Coruña (UDC) soubo adaptarse nos seus máis de 30 anos aos
principais retos e oportunidades da contorna cunha visión innovadora a través da
formación, a investigación e a transferencia dos resultados.

Apoiándonos nestes piares seguimos
afianzando unha posición clave dentro do Sistema Universitario Galego,
ofrecendo unha oferta formativa en
constante evolución, que garanta o
cumprimento das necesidades dos
nosos estudantes e da sociedade no
seu conxunto.

Así mesmo, diriximos os nosos esforzos
cara a un desenvolvemento sostible
que nos permite contribuír como institución universitaria á consecución dos
principais retos globais da actualidade.
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1.1
A
UNIVERSIDADE
DA CORUÑA
2020 / 2021

45
Graos

7

Programas
de simultaneidade

58
Másteres

36

Programas
de doutoramento

31

Títulos propios

17.230 13.732
Estudantes matriculados
(Grao, máster e doutoramento)

Estudantes de grao:

Campus da Coruña: 11.640

264
Estudantes de
títulos propios

Campus de Ferrol: 2.092

123
Grupos de
investigación

249

78

Convenios e
contratos de
investigación

Proxectos de
investigación
competitivos

103
Tesis de
doutoramento

3.331
Novos estudantes
de grao

2.231
Estudantes de máster

1.267

Estudantes de doutoramento

4

Patentes
tramitadas

11,2M
De euros de
financiamento externo
para investigación

14

15

2.259
Persoas equipo humano:

Persoal docente e
investigador (PDI): 1.439
Persoal de administración
e servizos (PAS): 820
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ESTRUTURA
ORGANIZATIVA
Os órganos de goberno colexiados da nosa Universidade compóñense do Consello Social, do
Claustro Universitario e o Consello de Goberno. Estes órganos velan por manter a excelencia e
a calidade dos servizos de formación, investigación e transferencia de resultados á sociedade.

Ademais da estrutura de goberno, a nosa
Universidade organízase por departamentos,
facultades, escolas, institutos de investigación, Escola Internacional de Doutoramento
e outros centros ou estruturas necesarias
para o desempeño das súas funcións.

Desta maneira, desde a Universidade da
Coruña (UDC) aseguramos a adecuada
inclusión dos grupos de interese na toma de
decisións estratéxicas, facilitando a través do
Consello Social a participación da sociedade
no desenvolvemento da nosa actividade formativa, investigadora e de transferencia.

CONSELLO
SOCIAL

CLAUSTRO
UNIVERSITARIO

É o órgano de participación da sociedade na Universidade da Coruña e ten
por misión velar pola satisfacción das necesidades e
expectativas da Sociedade
por parte da Universidade.
Promove a colaboración
entre ambas e a excelencia
na docencia, na investigación e na transferencia do
coñecemento científico.

É o máximo órgano que
representa á comunidade
universitaria. A elaboración
dos Estatutos da Universidade é a súa responsabilidade máxima. Está composto polo reitor, que
o preside, o secretario xeral,
o xerente e 300 membros
elixidos entre o persoal
docente e investigador
(PDI), doutor con relación
permanente, membros das
categorías restantes de
PDI, estudantes e persoal
de administración e servizos (PAS).
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CONSELLO
DE GOBERNO
Este órgano de goberno da
Universidade está formado
polo reitor, o secretario xeral,
o xerente, os vicerreitores,
membros do Claustro designados polo propio Claustro,
representantes dos decanos
e os directores de centros, directores de departamentos,
de institutos universitarios
de investigación, membros
designados polo reitor e
membros do Consello Social.
Encárgase principalmente da
aprobación e modificación
ou supresión dos plans de estudo, así como de centros ou
titulacións.

CONSELLO
DE DIRECCIÓN

VALEDOR
UNIVERSITARIO

Atópase formado polos órganos unipersoais: o reitor, os vicerreitores, o secretario xeral
e o xerente. As súas competencias abarcan labores de
asesoramento a reitoría e
a proposta do proxecto de
orzamentos e a planificación
plurianual ao Consello de
Goberno, entre outras.

A súa responsabilidade é velar polo respecto dos dereitos
e das liberdades das persoas
que forman parte da comunidade universitaria.
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OFERTA
ACADÉMICA
O obxectivo da UDC neste ámbito baséase
en dar resposta ás necesidades e expectativas formativas das persoas que demandan
servizos de educación superior.
A nosa oferta configúrase cumplindo as
esixencias e especificacións establecidas
polas administracións competentes de
verificación de calidade dos plans de estudo,
en función das necesidades específicas dos
nosos estudantes e da contorna social na
que nos situamos.

Os títulos oficiais estrutúranse da seguinte forma, ordenados por nivel formativo:

PROGRAMAS
DE MÁSTER
OFICIAIS

GRAOS

Así mesmo, poñemos ao dispor do noso
estudantado, 7 programas de simultaneidade cos que poder cursar dúas titulacións de grao paralelamente.

PROGRAMAS
DE
DOUTORAMENTO

Ademais, contamos con títulos propios
de posgrao cos que completamos a
nosa oferta educativa:

PROGRAMAS
DE MÁSTER
PROPIOS

CURSOS DE
FORMACIÓN
ESPECÍFICA
DE
POSGRAO

CURSOS DE
ESPECIALIZACIÓN

EVOLUCIÓN DA OFERTA ACADÉMICA
Graos

Programas de máster

Programas de doutoramento

Títulos propios

DISTRIBUCIÓN DE GRAOS 2020/2021 POR ÁREA DE COÑECEMENTO
Artes e humanidades
Ciencias sociais e xurídicas

56
39

58

52
36

2018 / 2019

40

40

37

2019 / 2020

18

45
34

9%
36

7%

13%

Ciencias

Ciencias da saúde

Enxeñaría e arquitectura

36%

31

2020 / 2021

19

36%
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1.2
GOBERNO
IMPLICADO COA
RESPONSABILIDADE

MISIÓN, VISIÓN E VALORES
MISIÓN

VISIÓN

Temos como finalidade última contribuír ao avance cultural, social e económico da sociedade
por medio da xeración, xestión e difusión de cultura e coñecemento científico, tecnolóxico e
profesional. Concibimos a nosa misión como un servizo público, galego e de calidade.

No horizonte 2020, na UDC aspiramos a:

Forma parte da nosa misión a formación dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática, cooperativa e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.

Ofrecer unha formación axustada ás necesidades presentes e futuras da nosa contorna
e que responda tamén a unha aprendizaxe
adaptada ao avance individualizado do discente mediante o fomento de metodoloxías
docentes innovadoras e eficaces na adquisición das habilidades e competencias requiridas polas titulacións.

Achegarnos á sociedade para entender as
súas necesidades e dar resposta aos cambios
que se produzan na súa contorna.
Colaborar con todos os axentes sociais e
entidades públicas e privadas para estudar,
diagnosticar e achegar solucións aos retos
formulados pola sociedade.
Xerar canles de participación solidaria que se
comprometan co desenvolvemento sostible e
o medio ambiente mediante a innovación.

As nosas funcións ao servizo da sociedade son:
A difusión, a valorización e a transferencia do
coñecemento ao servizo da cultura, a calidade
da vida e o desenvolvemento económico.

A creación, o desenvolvemento, a transmisión
e a crítica da ciencia, da técnica e da cultura.
A preparación para o exercicio de actividades
profesionais que esixan a aplicación de métodos e coñecementos científicos e artísticos.

A difusión do coñecemento e a cultura a través
da extensión universitaria e a formación ao
longo de toda a vida.
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Así mesmo pretendemos:
1. Estar implicados, máis aló da formación integral das persoas, no desenvolvemento das
competencias que melloren a empregabilidade do seu estudantado nos ámbitos locais,
estatais e internacionais.

4. Combinar a promoción dun coñecemento
universal en todas as ramas de saber coa
especialización naquelas áreas científicas
e tecnolóxicas nas que destaca.
5. Xestionar os nosos recursos con eficacia,
eficiencia, equidade e transparencia e dispoñer dun sistema de financiamento público
suficiente e estable, que se complementa
coa colaboración do sector privado.

2. Fomentar a creación e desenvolvemento de
redes estatais e internacionais de grupos de
investigación básica e aplicada que contribúan ao progreso científico, tecnolóxico,
económico e social.

6. Lograr unha proxección internacional cada
vez maior de todas as nosas actividades
docentes e investigadoras.

3. Ser recoñecidos pola transferencia dos
nosos resultados de investigación mediante
iniciativas innovadoras para a posta en valor
dos servizos técnicos e científicos dos que
dispoñemos e que ofrece os nosos Centros
Tecnolóxicos.
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OS NOSOS OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN
E TRANSFERENCIA

DOCENCIA E
APRENDIZAXE
Aprendizaxe de calidade no
ámbito do espazo europeo
de educación superior.

Oferta formativa consolidada e axustada ás necesidades da contorna.

No cumprimento das nosas finalidades propias, e como institución pública, civil, autónoma,
inclusiva e laica, rexémonos polos seguintes valores e principios:
O compromiso con Galicia, coa transformación e o desenvolvemento da sociedade
galega responsabilizándonos do fomento, da
protección e da transmisión dos valores patrimoniais e culturais, tanto no ámbito artístico
como urbanístico, arquitectónico, documental
ou lingüístico.

A igualdade de oportunidades mediante a
aplicación dos criterios de mérito, capacidade
e igualdade e mediante a defensa ao acceso
universal á Universidade e o fomento dunha
cultura de non discriminación.
O esforzo das persoas como aspecto clave do
progreso e do desenvolvemento individual,
coordinando as vontades e as capacidades
persoais dirixidas á resolución de problemas,
á superación de conflitos e á consecución dos
obxectivos colectivos orientados ao interese
común.

O respecto ao medio ambiente como Universidade socialmente responsable, xestionando
os recursos á nosa disposición para que xeren
o menor impacto ambiental posible e procurando a maior eficiencia e eficacia no seu uso.
A eficiencia, como responsables da xestión
de recursos públicos para conseguir o seu uso
eficaz, orientado a satisfacer as necesidades
da sociedade e o seu ben común.

A participación, fomentando as canles de
comunicación entre todos os membros da
nosa comunidade universitaria no proceso de
toma de decisións, como instrumento para
aproveitar todas as capacidades e os recursos
dispoñibles.

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

Produción científica de
calidade.

Universidade que impulsa
o cambio social.

Incrementar a colaboración
coas empresas da contorna
e fomentar a transferencia
de coñecemento.

Igualdade de oportunidades e fomento dunha cultura de non discriminación.
Universidade responsable
do seu impacto ambiental.

Internacionalizar a investigación e transferencia.

FINANCIAMENTO E USO
EFICIENTE DOS RECURSOS

INTERNACIONALIZACIÓN
Titulacións e ambiente
universitario social.

VALORES

20/21

CULTURA ORGANIZATIVA E
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

Atención especial á empregabilidade e ao emprendemento dos egresados.

Unha organización dotada dun sistema de dirección estratéxica que favoreza a
consecución dos nosos obxectivos mediante a implicación e a colaboración do
conxunto da nosa comunidade universitaria.

//

Captación de recursos
proactiva e ingresos
diversificados.

Mobilidade internacional
crecente por motivos de
estudo e prácticas laborais.

Xestión eficiente responsable e transparente dos
recursos públicos.

Mellorar as competencias
lingüísticas en idiomas estranxeiros de toda a comunidade universitaria.

Comunidade identificada
coa institución.

Para asegurar a nosa cultura universitaria, baseada na ética e a responsabilidade, desenvolvemos un
Código Ético que recolle os valores e principios que se presentan como os fundamentos sobre os que se
cimentan os nosos comportamentos e actuacións.

PROFESIONALIDADE

LIBERDADE

RESPONSABILIDADE

CREATIVIDADE

SEGURIDADE

A calidade como meta e vontade de mellora
continua na docencia, na investigación, na
xestión e nos servizos, co fin de alcanzar maiores cotas de benestar social.

O compromiso e a responsabilidade social
para contribuír activamente á mellora do
sistema socioeconómico da nosa contorna e
implicarnos na xeración do benestar económico para o conxunto da sociedade.

A transparencia como mecanismo de rendición de contas para xustificar as nosas decisións e propiciar a adecuada verificación das
nosas actuacións.

22

HONRADEZ

RESPECTO

LEALTADE

XUSTIZA
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XESTIÓN DOS
RECURSOS ECONÓMICOS
A xestión da UDC abórdase sempre desde
unha perspectiva de eficiencia no uso de
recursos, co fin de extraer deles o máximo
potencial e valor, así como impulsar a transformación social da nosa contorna.

Baixo este enfoque elaboramos o orzamento, asegurándonos de promover e apoiar a
igualdade de oportunidades, a investigación
e a resiliencia ante os contundentes retos
que se presentan. Desde a universidade
contamos con varios recoñecementos que
avalan a nosa satisfactoria experiencia neste
sentido ao longo dos anos.

EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA
MILLÓNS DE EUROS

136,98
131,25

129,97

2019

2020

2021
136,98

GASTO POR DESTINO
Gastos de persoal

Gastos correntes en bens e servizos

Inversións reais

2019

74%

13%

9%

4%

2020

73%

13%

10%

4%

2021

74%

12%

10%

4%

Outros

INGRESOS POR PROCEDENCIA
Taxas, prezos públicos e outros

Transferencias correntes

Transferencias de capital

2019

13%

73%

13%

1%

2020

13%

72%

14%

1%

2021

12%

71%

16%

1%
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1.3

A UDC E OS
SEUS GRUPOS
DE INTERESE

Os nosos valores e principios rexen a colaboración e o entendemento que establecemos cos
nosos grupos de interese, ademais de facilitar e propiciar a participación destes no día a día
da UDC.

Os principais grupos de interese da nosa Universidade son os seguintes:
Estudantes
Empresas e institucións do terceiro sector

Logramos unha comunicación efectiva,
posibilitando a inclusión e o debate e atendendo ás expectativas xeradas e necesidades
específicas, mediante a posta en disposición
de canles de diálogo específicos. Nun modelo de xestión universitario responsable como
o que leva a cabo a UDC, as preocupacións
e inquietudes dos nosos grupos de interese
son un fluxo de información fundamental a
ter en conta á hora de tomar decisións estratéxicas.

Equipo humano
Administracións públicas
Outros axentes sociais
Como universidade, a nosa actividade céntrase principalmente no desenvolvemento de labores
de docencia, investigación e transferencia de resultados. É por iso que os estudantes e o noso
equipo humano, formado por persoal de administración e servizos (PAS) e persoal docente e
investigador (PDI), son os grupos de interese que contan cunha influencia máis inmediata.
Dado o noso carácter como universidade
pública, a colaboración coas administracións
públicas cobra unha gran importancia debido ao papel fundamental que desenvolven
en canto a desenvolvemento normativo e
económico.

Así mesmo, as empresas xogan un papel fundamental no desenvolvemento económico e
social, polo que a solidez do tecido empresarial é clave para a adecuada transferencia de
resultados de investigación á economía real
e a sociedade, outorgando unha utilidade
que fai cobrar sentido ao traballo académico.
Unha simbiose plena entre Universidade e
empresa é esencial para encarar unha adaptación e recuperación rápida e eficiente ante
as adversidades en todas as esferas.

Mediante o noso marco de colaboración
cos nosos grupos de interese afrontamos o
desenvolvemento da nosa actividade dunha
maneira máis aberta e competitiva, maximizando a achega de valor social, económico e
cultural ao apostar por procesos innovadores.

26

Desde a UDC estamos comprometidos co
traballo realizado polas entidades que pertencen ao terceiro sector debido á súa actividade establecida nun marco de loita pola
igualdade e o desenvolvemento social.
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Como universidade, comprometemos o noso apoio e contribución a outros axentes sociais e,
en xeral, ao conxunto da sociedade. Neste sentido, remarcamos o noso compromiso coa participación de toda a sociedade na nosa Universidade e da nosa responsabilidade co crecemento da mesma, desde a perspectiva máis concreta ata o ámbito máis internacional.

ESTUDANTES
Os estudantes son os que outorgan sentido á
nosa existencia como universidade, polo que
centramos os esforzos en ofrecer a máxima
calidade docente e superar e satisfacer as
expectativas e necesidades deste grupo de
interese prioritario. Son eles os que se encargan de materializar a innovación social que
desde a Universidade procuramos ofrecer-

lles, é o destino último do noso propósito
docente.
A continuación, móstrase a evolución do
número de alumnos por tipo de formación
e por rama, así como a súa distribución por
xénero e campus universitario.

Nº DE ALUMNOS
POR TIPO DE FORMACIÓN
Título propio

Doutoramento

ESTUDANTES DE GRAO REPRESENTADOS POR XÉNERO
Máster

Graos

Mulleres

261
1.190

2018
2019

Homes

2018
2019

51%

49%

2019
2020

51%

49%

51%

49%

1.976
13.681
261

2019
2020

2020
2021

1.186
2.065
13.581

264
2020
2021

ESTUDANTES DE TITULACIÓNS OFICIAIS POR CAMPUS

1.267
2.231

A coruña

Ferrol

2.536

13.732

15%

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDANTES
POR RAMAS DE GRAOS OFICIAIS 2020-2021
Artes e humanidades
Enxeñaría e Arquitectura

Ciencias

Ciencias da saúde

Ciencias sociais e xurídicas

14.694
4,4% 5,3%

10,7%

31,2%

48,4%

28

85%
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EQUIPO HUMANO
Dependendo das funcións que levan a cabo,
distinguimos dous grupos dentro do equipo
humano da Universidade: persoal de administración e servizos (PAS) e persoal docente
e investigador (PDI).
Grazas ao valor que achega o traballo e a
dedicación de todo o noso equipo humano,
logramos un proceso de mellora continua
en termos de innovación e desenvolvemento
sostible, alcanzando a máxima excelencia no
ensino, a protección e o coidado das persoas e
o medio ambiente.
Para poder satisfacer as necesidades e superar as expectativas que teñen os nosos grupos
de interese, contamos cun equipo de 2.259
profesionais.

DISTRIBUCIÓN PDI POR XÉNERO

EQUIPO HUMANO
PDI

Mulleres

PAS

Homes

1.439
1.408

1.393

820
799

797

2018 / 2019

2019/2020

2020/2021

DISTRIBUCIÓN PAS POR XÉNERO
Mulleres

2018
2019

39%

61%

2019
2020

40%

60%

2020
2021

40%

60%

PDI POR CADA PAS

Homes
1,77

2018
2019

64%

36%

2019
2020

64%

36%

2020
2021

63%

37%

30

1,75

1,74

2018
2019

2020
2021

2019
2020
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PDI POR TIPO DE PERSOAL
Funcionario

Eventual

//
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Laboral

726
710

690

4

4

3

2018 / 2019

2019 / 2020

2020 / 2021

As funcións de docencia e investigación
da Universidade da
Coruña lévanse a cabo
por persoal docente
e investigador (PDI),
composto por persoas
funcionarias e persoal
contratado do Espazo
Europeo de Educación
Superior dedicado a
ofrecer docencia de
calidade.

24

38

79

Profesor/a
Colaborador/a

Profesor/a Titular de
Escola Universitaria

174

200

419

Catedrático/a de
Universidade

Profesor/a
Contratado/a Doutor/a

Profesor/a Titular
de Universidade

195

4

17

Profesor/a
Asociado/a

Profesor/a
Lector/a

Outros/as*

2

211

Profesor/a Asociado/a
de CC de Saúde

Profesor/a
Substituto/a

PAS POR TIPO DE PERSOAL
Laboral

797

790

780

19

19

2018 / 2019

2019 / 2020

20/21

Catedrático/a da
Escola Universitaria

* Categorías en extinción polo que no se contemplan na lista.

Funcionario

//

O persoal docente e investigador pertencente ao corpo docente así como o persoal con vinculación laboral, clasifícanse segundo as seguintes categorías:

714

700

689

UDC
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O persoal de administración e servizos (PAS)
da Universidade da Coruña está formado por
persoal funcionario e laboral, que desenvolve funcións de xestión, apoio, asistencia e
asesoramento.
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1.4
RESPOSTAS Á
COVID-19.
ADAPTACIÓN DA
UDC A UN NOVO
CONTEXTO
Desde a UDC continuamos traballando e participando de forma activa na adaptación e superación da pandemia da COVID-19. Así, neste contexto, seguimos prestando especial atención
ao apoio ao estudantado, á investigación e innovación, á colaboración con distintos axentes
sociais e a garantir a calidade e continuidade dos servizos que se ofrecen.
Por iso, o Plan de Acción da UDC contempla
medidas de flexibilización e facilitación de
servizos, como a adaptación de guías docentes e protocolos de realización de probas ou
a habilitación de zonas WIFI para garantir
o acceso a internet no campus. Ademais,
tamén se manteñen medidas económicas
como a modificación do calendario de pago
fraccionado ou a adxudicación de axudas
económicas extraordinarias. Estas axudas
céntranse en cubrir os gastos de establecemento de servizos da internet no domicilio e
en contribucións dinerarias a aqueles alumnos con dificultades económicas derivadas
da pandemia.

Entendemos que as diversas situacións
derivadas dos efectos da pandemia causaron dificultades a moitos alumnos. Por este
motivo, desde a Universidade, consideramos
fundamental prestar apoio a aquelas persoas
nunha situación de maior vulnerabilidade
para garantir o acceso e a igualdade de oportunidades ante a adversa conxuntura que se
presentou.

extraordinarias achegas neste ámbito como,
o CITIC e o CICA.

Como parte do sistema universitario, encargado da xeración e transferencia de coñecemento, desde a UDC impulsamos os esforzos
en investigación e innovación ao consideralos mecanismos fundamentais para a superación da crise sanitaria.

A nosa Universidade persegue liderar a transformación social, situándonos como referentes mediante a realización de diversas iniciativas para establecer unha sólida relación
de colaboración entre a Universidade e a
sociedade co fin de loitar contra a pandemia.
Entre elas, atopamos actividades de voluntariado ou de ampliación e enriquecemento
dos servizos universitarios, así como proxectos de colaboración con outros axentes,
sempre para facilitar e apoiar na adaptación
ás novas circunstancias derivadas do avance
da situación epidemiolóxica ao conxunto da
comunidade e da nosa contorna.

Desta forma, buscamos posicionarnos como
promotores do avance científico no campo
clínico-sanitario. Os investigadores da nosa
Universidade participaron en multitude de
proxectos de investigación neste ámbito,
ademais de asistir a eventos internacionais e
organizar eventos propios nos que se difunden os resultados obtidos para contribuír á
xeración de coñecemento. Baixo este marco,
no seo da Universidade contamos con centros de investigación que realizaron

A principal liña de actuación durante este curso académico, o segundo baixo os
efectos da pandemia, é garantir a continuidade dos servizos da Universidade, favorecendo a volta á presencialidade en cada ámbito sempre que as circunstancias o
permitan. Para iso, o noso Plan de Actuación engloba medidas coas que progresar
no proceso de volta á normalidade na contorna académica.
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Estas medidas teñen como obxectivo principal propiciar as condicións para permitir a docencia na súa modalidade presencial, aínda contando coa vía telemática como elemento de
apoio nas situacións nas que isto non sexa posible. Ademais, como aspecto esencial recóllese
a completa garantía do mantemento dos servizos esenciais e das nosas obrigacións cos grupos de interese da Universidade.
Nesta liña establecemos protocolos diarios
de limpeza sumamente estritos, así como a
continuidade do sistema numerado de asentos distanciados para os alumnos ordenados
por horarios. O obxectivo é asegurar unha
correcta desinfección dos postos despois do
uso de cada aula e, desta maneira, reducir o
risco de contaxio.
Da mesma forma, estendemos e mantivemos o rexistro dixital da asistencia á aula con
definición de posto como medida facilitadora en caso de requerirse un rastrexo de contactos estreitos. Ademais, puxemos especial
atención nas medidas hixiénicas coa posta
ao dispor de xel hidroalcohólico en numerosos puntos transitados, así como establecendo guías e recomendacións sobre unha
adecuada utilización dos espazos e elementos dos centros.
Para os casos nos que as condicións non permitan levar a cabo clases, eventos ou probas
de forma presencial, xa sexa colectivamente
ou de forma individual, apostamos por unha
mellora nas competencias dixitais de todo
o persoal e das estruturas e plataformas
utilizadas para estes fins. Outórgase así unha
dualidade case permanente nas opcións
dispoñibles á hora de asistir a algunha destas
actividades, conseguindo, ademais da garantía do servizo, unha flexibilidade incrementada para os usuarios.
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1.5
RESPOSTA DA
UNIVERSIDADE
AOS RETOS
GLOBAIS

O progreso cara a transformación dixital e tecnolóxica sostible poténciase coa xeración e transmisión de coñecemento, labores fundamentais das universidades. Estas aúnan os factores idóneos
para a creación e promoción de estratexias e procedementos que dirixan o desenvolvemento
sostible, dando resposta aos principais retos mundiais da actualidade.
En 2015 as Nacións Unidas establecen o marco internacional, agora a Axenda 2030, na
que se definen 17 obxectivos estratéxicos de
interese global nos que se lle dá preferencia
ás persoas e a súa contorna, para lograr un
mundo máis xusto, igualitario e consciente.

sostible a través da mellora da calidade de
vida das persoas, impulsando un modelo de
sociedade máis xusta e equitativa, que proporcione igualdade económica e de oportunidades, que respecte o medio ambiente e
que faga un uso eficiente dos recursos.

A UDC reafírmase na súa responsabilidade
coa sociedade e a contorna e en 2019 firma
un compromiso público coa axenda das Nacións Unidas, que implica a súa contribución
á consecución das metas propostas nos ODS.
A cultura universitaria e a súa esencia están
intimamente ligadas ao desenvolvemento

A Universidade dispón dos elementos idóneos para poder afrontar o camiño que está
por percorrer co alcance dos Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible como meta, contando cos medios, coñecementos, tecnoloxías
e alianzas estratéxicas necesarias.
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ODS
Centro de Investigacións Científicas

Estancias predoutorais Inditex-UDC

Campus da Sustentabilidade // Oficina de

Campus da Sustentabilidade //

Avanzadas (CICA) // Centro de Innova-

// InTalent UDC-Inditex // Cátedra de

Medio Ambiente (OMA)

Green Campus

ción Tecnolóxica en Edificación e Enxe-

Protección Civil e Xestión de Emerxen-

ñaría Civil (CITEEC) // Centro de Investi-

cias // Cátedra Hijos de Rivera-UDC de

gacións en Tecnolóxica da Información e

Desarrollo Sustentable // Educando

da Comunicación (CITIC) // Campus da

para a Sustentabilidade // Programa

Sustentabilidade // Talentos inclusivos

Custodia Monte Fraga // Cultura ex-

// Green Campus // Deporte extensión

tensión universitaria // Cooperación e

universitaria // UDC Saudable

voluntariado

Centro de Investigacións Científicas

Centro de Investigaciones Científicas

Avanzadas (CICA) // Centro de Innovación

Avanzadas (CICA) // Green Campus

Tecnolóxica en Edificación e enxeñaría
Civil (CITEEC) // Campus da Sustentabilidade // Oficina de Medio Ambiente
Centro de Investigación en Tecnoloxías da

Centro de Investigacións Científicas

Información e das Comunicacións (CITIC)

Avanzadas(CICA) // Centro de Inno-

// Oficina para a Igualdade de Xénero //

vación Tecnolóxica en Edificación e

Centro de Estudos de Xénero e Feministas

Enxeñaría Civil (CITEEC) // Green

// Plan de Igualdade

Campus

(OMA) // Green Campus // Cooperación e
voluntariado

Oficina de Medio Ambiente (OMA)

Oficina de Transferencia de

// Green Campus // Programa

Resultados de Investigación (OTRI)

Custodia Monte Fraga

Campus da Sustentabilidade //
Oficina de Medio Ambiente (OMA) //
Green Campus

Prácticas en empresas // Spin-off
// Viveiro de empresas // Programa
Laboralia // Espazo Compartido //
AddVenture

Contratos Art. 83 // Oficina de Transferen-

Espazo Compartido // Centro de

cia de Resultados de Investigación (OTRI)

Estudos de Xénero e Feministas //

// Servizo de Apoio á Investigación (SAI) //

Plan de Igualdade // Cooperación e

Centro de Investigacións Científicas Avan-

voluntariado // Talentos inclusivos

zadas (CICA) // Centro de Investigacións
Tecnolóxicas (CIT) // Centro de Innovación
Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil
(CITEEC) // Centro de Investigación en
Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (CITIC) // Campus Industrial //
Campus Innova // Oficina de Medio Ambiente (OMA) // Programa BERCE
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A seguridade das persoas está estreitamente vinculada ao desenvolvemento do
contexto no que se sitúan. Trátase dun concepto en constante evolución, condicionado polo propio desenvolvemento orgánico da sociedade ou, tamén, pola
manifestación de riscos máis concretos, como as consecuencias da recente pandemia xerada pola COVID-19 ou a guerra de Ucraína.

A actuación dos gobernos e administracións públicas respondendo e
minimizando as consecuencias da
concreción destes riscos é de vital
importancia. Así mesmo, de forma
coordinada, debe manifestarse o
compromiso das empresas, institucións e da sociedade civil.

Os riscos para a seguridade cidadá
abarcan un amplo espectro que vai
desde asuntos sociais e económicos,
como poden ser tensións políticas,
guerras ou migracións forzosas, ata
asuntos vinculados á saúde das persoas ou ao medio ambiente, como
poden ser pandemias ou os riscos
climáticos.

02
A CONTRIBUCIÓN DA UDC
FRONTE A RISCOS PARA
A SEGURIDADE CIDADÁ

42

43

UDC

//

MEMORIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

//

20/21

UDC

//

MEMORIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

//

20/21

2.1
A UDC ANTE
OS RISCOS
PARA A
SEGURIDADE
CIDADÁ

O Goberno de España impulsa a Estratexia de Seguridade Nacional como marco político estratéxico que analiza a contorna e os riscos que desde un punto de vista global poidan afectar
á seguridade do noso país.
No seo da Universidade impúlsanse actuacións, aliñadas co marco estratéxico de seguridade nacional, co obxectivo de previr e
mitigar situacións de emerxencia e diversos
riscos de impacto potencial na sociedade e
na contorna.

a Estratexia para a Seguridade Nacional
2022 identifica a transformación dixital e a
transición ecolóxica como vectores capaces
de contribuír a xerar contornas máis seguras. Nun escenario de maior competencia
xeopolítica marcado polos efectos do cambio climático, a dixitalización e o desenvolvemento sostible da sociedade son pancas
de cambio claves.

En relación coa necesidade de minimizar
o contexto de incerteza que xeran os riscos
aos que nos enfrontamos como sociedade,

44

A UDC é un axente clave no que respecta ao impulso de comunidades máis seguras, inclusivas e sostibles. Na UDC formamos, investigamos, transferimos coñecemento e desenvolvemos iniciativas de acción social que contribúen de maneira directa, ou indirecta, a mitigar os
riscos para a seguridade cidadá aos que se enfronta a sociedade.
Como organización, non estamos exentos
das consecuencias destes riscos e por iso,
tamén implementamos medidas, políticas
e actuacións que nos permiten gañar resiliencia ante estes riscos, que nos afectan en
tanto que formamos parte e somos parte
activa da sociedade.

Así, actividades educativas e divulgativas,
de investigación e de transferencia de
coñecemento, lévanse a cabo nun contexto
colaborativo que perseguen dar resposta
ás necesidades da sociedade en materia
de seguridade e xestión de emerxencias.
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Desde a Universidade contribuímos á defensa da seguridade cidadá traballando, particularmente, nos seguintes ámbitos:

Emerxencias e catástrofes

Riscos para a saúde das persoas

Seguridade de infraestruturas críticas
Conflitos xeopolíticos e cooperación internacional

Vulnerabilidade enerxética e cambio climático
Seguridade da información e protección de datos

Os proxectos, actividades investigadoras e demais iniciativas vinculadas ás liñas de actividade
sinaladas, contaron cun gran impacto.

10 M€

de orzamentos xestionados

Máis de

60

institucións públicas
colaboraron

Máis de

250

investigadores involucrados

Máis de

30

empresas
colaboraron

Máis de

300

alumnos participantes
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A UDC
E A PROTECCIÓN ANTE EMERXENCIAS
E CATÁSTROFES
O desenvolvemento industrial e tecnolóxico, o cambio climático e interacción co medio
ambiente ou a evolución e crecemento poboacional, desenvolven diversos riscos que poden
dar pé a diferentes eventualidades. Neste sentido, impulsamos proxectos e coordinámonos
coas diferentes institucións para asegurar a protección fronte a emerxencias e catástrofes.
Desde a Universidade, traballamos para
facer fronte a estas situacións de risco co
obxectivo de previr e minimizar potenciais
danos, tanto para o ser humano como para
os ecosistemas naturais.

Desta forma, mantemos un firme
compromiso para achegar as respostas
adecuadas de forma eficaz, desde un punto
de vista preventivo e de mitigación ante
situacións accidentais ou intencionadas.

ALL-FLOODS

VAMONOS
Desenvolvemento de modelos non-hidrostáticos en estudos hidroambientales. Proxecto
coordinado entre investigadores do CITEEC da
UDC e a Universidade de Córdoba para desenvolver novos modelos numéricos co obxectivo
de implementar melloras para o cálculo do fluxo
de auga a través de pontes, represaes, tramos
de río entubados e ondulaciones no leito.

Novas ferramentas de ámbito local en prevención, alerta e xestión de emerxencias por
inundacións. Investigadores do CITEEC traballan
para alcanzar o obxectivo de unir a todos os
actores involucrados en fenómenos de inundacións relacionadas co cambio climático

Mellora do sistema de alerta temperá
AA-FLOODS
de risco de inundación na demarcación
hidrográfica Galicia-Costa

Estudo de alternativas e ensaio en
AA-FLOODS
modelo físico para a mellora do dique
de abrigo do porto Cáseslles d’Alcanar

Desde o CITEEC trabállase en desenvolver ferramentas de alerta temperá para predicir os problemas con antelación suficiente para adoptar
as medidas necesarias para minimizar os riscos.

Investigadores do CITEEC colaboran en estudos
e ensaios de verificación que se alimentan entre
si nun procedemento iterativo co fin de atopar a
mellor solución posible para a mellora do abrigo
do porto.

48

Xestión de desbordamentos de
AA-FLOODS
sistemas de saneamento

Porto de Corralejo
Estudo en modelo físico 2D e transferencia de
resultados do dique da nova dársena comercial
do Porto de Corralejo, Fuerteventura. Desenvolto por investigadores do CITEEC.

O CITEEC colabora na asistencia técnica para a
calibración das normas técnicas polas que se
especifican e desenvolven os procedementos
de deseño das medidas, obras e instalacións
para a xestión dos desbordamentos de sistemas
de saneamento na Comunidad de Madrid.

Deseño de estruturas
aerodinámicas

Dique principal
do Porto de Palamós

Estudo integral e transferencia de tecnoloxía
por parte do CITEEC para o deseño de estruturas aerodinámicas como medidas de mitigación do vento en instalacións marítimas
flotantes.

Estudo da estabilidade do reforzo do dique
principal do Porto de Palamós mediante ensaios en modelo físico 2D. Desenvolvido por
investigadores do CITEEC.
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UNHA UNIVERSIDADE COMPROMETIDA
COS RISCOS PARA A SAÚDE
DAS PERSOAS
A saúde das persoas está estreitamente vinculada ao desenvolvemento socioeconómico da
sociedade. As pandemias, como a sufrida debida á COVID-19, supón unha importante ameaza
para o desenvolvemento e benestar, tendo importantes consecuencias a diferentes niveis.
Por este motivo, é de vital importancia
reforzar os nosos sistemas de saúde, desde
un punto de vista operativo, pero tamén
desde un enfoque de innovación para estar
preparados e poder anticiparse a futuros

escenarios. Desde a UDC impulsamos a
investigación e transferencia nesta materia
apoiándonos no desenvolvemento tecnolóxico e nas últimas técnicas de vangarda.

Avances na detección, avaliación e seguimento
da COVID-19 mediante Intelixencia Artificial. Investigadores do CITIC traballan no desenvolvemento dunha ferramenta web distribuída que
permita xestionar datos heteroxéneos de pacientes, inicialmente información dos tests RTPCR e probas de imaxe radiolóxica e, mediante
o uso de técnicas de aprendizaxe profunda
permita mellorar o diagnóstico da enfermidade
da COVID-19, a estimación da súa gravidade
e a predición da súa evolución. Esta solución
innovadora permitirá ser máis eficaces na súa
detección e un mellor control epidemiolóxico.

Predición da estrutura de proteínas de SARSCoV-2 con técnicas de intelixencia artificial. Desde o CITIC trabállase neste proxecto co obxectivo de utilizar métodos de Intelixencia Artificial
para determinar a estrutura dos diferentes
compoñentes proteicos do virus. A finalidade
é a procura de medicamentos que interactúen
con maior eficacia.
Cosmética activa fronte ao coronavirus. Proxecto vinculado ao CITIC onde se abordará a
complexidade no tratamento e clasificación
de datos procedentes de ensaios no campo de
biotecnoloxía.
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A gripe continúa sendo unha enfermidade frecuente en todo o mundo
con gran facilidade de transmisión. Por iso, para minimizar riscos,
levamos a cabo unha campaña de
vacinación contra a gripe destinada
a alumnos, PDI e PAS da Facultade
de Enfermería e Podoloxía.
Programa de atención psicolóxica
especializada e gratuíta destinado
a todas as persoas da comunidade
universitaria e as súas familias.
Con motivo do Ano Internacional
da Sanidade Vexetal, organizáronse
as Xornadas de Sanidade Vexetal
e Sustentabilidade desenvolvidas
polo Grupo FISAPLANT da UDC.

Ademais, neste marco de seguridade e saúde
das persoas na contorna universitaria, seguimos
traballando de forma específica na xestión da COVID-19 para poder volver á nosa actividade normal.
Así, desde a Universidade traballouse no desenvolvemento dun Protocolo de volta ás aulas ao
comezo do curso para garantir a saúde e a seguridade de toda a comunidade universitaria.
O Protocolo foi desenvolto adaptándose ás normativas actuais e ás necesidades específicas
para o correcto uso de espazos e instalacións.
Neste sentido, instaláronse códigos QR nas aulas
de estudo para o rexistro do alumnado co fin de
asegurar a rastrexabilidade en caso de contaxios,
así como o desenvolvemento dun proxecto de
investigación de Intelixencia Artificial que monitoriza o CO2 nas aulas da UDC para garantir espazos
seguros. Da mesma forma, tamén se impulsaron
campañas voluntarias para a realización de test
serolóxicos en todos os campus da UDC.

Participación do Campus Sustentabilidade no
proxecto “O sector saúde como eixo vertebrador
da transformación cultural baseada na sustentabilidade, a inclusión e a estética”.

NanoAssess. Avaliación do risco asociado á
exposición a nanomateriales. Desde o CICA estúdase o risco potencial emerxente á exposición
de produtos con nanomateriais.
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No seo da Universidade desenvólvense diversas campañas e diferentes accións para garantir
a saúde de todas as persoas que conforman a comunidade universitaria, así como para sensibilizar sobre a súa importancia para unha mellor calidade de vida. Desta forma, levan a cabo
actuacións enmarcadas na prevención de riscos asociados á saúde.

Desde a UDC, a través do Campus Sustentabilidade, estableceuse un acordo colaborativo coa
Consellería de Sanidade, o SERGAS e Galaria,
para a participación na convocatoria de proxectos europeos New European Bauhaus, enmarcado no Pacto Verde da Unión Europea

VIRIONBREAK: Cálculo dinámico da cápside do
SARs-COV-2 para a súa destrución por resonancia. O proxecto, vinculado ao CITEEC, realizará
unha análise dinámica estrutural da cápside do
virus SARS-CoV-2 para obter as súas frecuencias
e modos propios de vibración e poder determinar as características dunha emisión de radiofrecuencia que poida provocar o seu colapso e
eliminación.

//
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A UNIVERSIDADE
E A SEGURIDADE DAS
INTRAESTRUTURAS CRÍTICAS
As infraestruturas son un elemento clave para o desenvolvemento normal dun país e de todas
as persoas que o conforman. Así, a súa seguridade ante posibles ameazas é un punto crítico
vinculado á seguridade nacional.
Neste sentido, a Universidade da Coruña
traballa para desenvolver materiais e estruturas innovadoras a través de actividades

de investigación e transferencia co fin de
reforzar infraestruturas clave.

Optimización do deseño aeroestrutural de
pontes de gran van. Investigadores do CITEEC
traballan na optimización de forma e análise de
seguridade computacional e aeroestructural de
taboleiros de pontes de cables de gran van considerando múltiples fenómenos aeroelásticos.
O obxectivo é potenciar o nivel da investigación
tanto nos fenómenos aeroelásticos como na
análise de seguridade de estruturas.

STRADURAVIUS. Estruturas de altas prestacións
pretensadas con FRP con fibras non metálicas.
Proxecto do CITEEC vinculado á reparación e
reforzo de estruturas de formigón, en xeral, e especificamente mediante o emprego de polímeros reforzados con fibras. Supón un importante
paso na construción de estruturas resistentes,
durables e, por iso, sostibles.
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CONFLITOS XEOPOLÍTICOS E
COOPERACIÓN INTERNACIONAL:
O NOSO COMPROMISO COA PAZ E A
PROSPERIDADE NO MUNDO
Aínda que o ámbito temporal da presente memoria abarca o curso académico 2020-2021, a
importancia da escalada do conflito bélico en Ucraína e as súas consecuencias sociais e económicas non pode pasar desapercibida neste documento, que se publica nun ano que marcou un punto de inflexión na historia de Europa. O conflito bélico puxo de manifesto a necesidade de colaboración por parte de todas as institucións e, ademais, o imperativo de continuar
traballando para mitigar os efectos e as consecuencias sociais e económicas que está a xerar
a guerra.
En primeiro lugar, e en liña coas institucións nacionais e a Comisión Europea,
demos resposta á emerxencia derivada
do conflito, garantindo a seguridade dos
estudantes beneficiarios de programas de
mobilidade internacional. Desta forma, os
nosos estudantes recibiron asistencia por
parte da Universidade para cancelar, aprazar ou modificar as accións de mobilidade
internacional afectadas polo conflito bélico.

A Universidade da Coruña despregou unha
serie de iniciativas e axudas concretas destinadas a estudantes que se viron afectados
dunha ou outra forma por este conflito. Estas actuacións levámolas a cabo en coordinación con organizacións que desenvolven
accións humanitarias de axuda a persoas
refuxiadas, que contan con profesionais
especificamente preparados para prestar
apoio a estas situacións de emerxencia.

En segundo lugar, traballamos para dar a maior flexibilidade posible aos estudantes ucraínos
e exploramos medidas concretas para xerar contornas seguras e inclusivas das que poidan
beneficiarse.
No 2022 facilitouse a matrícula e o aloxamento na residencia universitaria a unha estudante
ucraína. O resto de estudantes ucraínos estaban a través do programa Erasmus e o que se
fixo foi prolongar a estancia nos casos que así o solicitaron.

Liña de axudas para incorporar nas aulas ao estudantado procedente de Ucraína.

Así mesmo, realizamos diferentes foros e
actividades de sensibilización como, por
exemplo, o foro aberto “A fraternidade
europea ante a invasión de Ucraína: unha
mirada desde as sociedades europeas”,
celebrado na Facultade de Dereito da UDC
e organizado pola Cátedra Jean Monnet e
Instituto Universitario de Estudos Europeos
“Salvador de Madariaga”.

Flexibilidade e axuda a estudantes de Ucraína que
se atopan na UDC.
Clínica de Casas-Ucraína. Asistencia técnica sobre
a habitabilidade de solucións habitacionais, así
como pequenas obras de adecuación, destinadas
a persoas refuxiadas ucraínas.
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Ademais das accións orientadas a mitigar os riscos para a seguridade dos nosos estudantes
e colaborar coa comunidade ucraína afectada polo conflito bélico, a Universidade da Coruña
mantivo a súa actividade no ámbito da cooperación ao desenvolvemento e fomento do voluntariado a través da súa Oficina de Cooperación e Voluntariado.
A Oficina de Cooperación e Voluntariado (OCV) xestiona actividades nas que a comunidade
universitaria da UDC participa de forma activa, mediante actividades como:

Programa Abriga. Axudas para persoas
refuxiadas procedentes de zonas de conflito. A UDC adheriuse en 2019 ao programa para facilitar o estudo universitario
de persoas en situación de solicitude de
protección internacional.

Educación para o Desenvolvemento, Sensibilización e Participación social (EPD). Convocatorias destinadas á comunidade universitaria
da UDC co obxectivo de impulsar a solidariedade, visibilizar situacións de pobreza e fomentar o desenvolvemento humano sostible
mediante accións de participación social.

4

6

Persoas beneficiadas cun total de 2.364€
(Inclúe matrícula e taxas)

Proxectos beneficiarios

Alén do Mar. O principal obxectivo do
proxecto é a mobilidade virtual do
profesorado e estudantado da UDC con
universidades hondureñas, e viceversa,
permitindo coñecer outra realidade.

Proxecto CIRES. Proxecto que persegue
a integración de persoas refuxiadas na
educación universitaria dando resposta ás
súas necesidades e, ademais, desenvolver
mecanismos normativos que favorezan
dita integración.

25

40

Persoas beneficiadas

Persoas beneficiadas
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VULNERABILIDADE ENERXÉTICA E CAMBIO
CLIMÁTICO: UNHA UNIVERSIDADE QUE
APOSTA POLA EFICIENCIA ENERXÉTICA E
A MOBILIDADE SOSTIBLE
Os retos actuais da sociedade para garantir un desenvolvemento sostible tamén contan con
riscos inherentes aos procesos de transición. Desta forma, a transformación do sector enerxético comporta novos riscos asociados a un modelo de xeración verde, que, aínda que repercutirá de forma positiva na sociedade, hai que impulsar unha xestión inclusiva para non deixar a
ninguén atrás.
Desde a UDC centrámonos no desenvolvemento de
solucións que permitan xestionar os recursos enerxéticos de forma máis eficiente e, ademais, tendo en
conta o factor de que sexa accesible para a sociedade no seu conxunto.
Así mesmo, o cambio climático e a perda de biodiversidade posiciónase como o principal factor
de risco da nosa época. As consecuencias de non
camiñar cara á descarbonización da economía e
cara ao respecto pola contorna natural, repercuten
directamente sobre o desenvolvemento global da
sociedade e alcanza factores moito máis amplos
que o ámbito ambiental. O propósito é impulsar
procesos innovadores para garantir unha transición
ecolóxica xusta.
Na Universidade da Coruña colaboramos en proxectos vinculados ao respecto e o coidado da
biodiversidade, a mellora da mobilidade, o uso máis eficiente dos recursos, a utilización de recursos enerxéticos máis respectuosos coa contorna e, en xeral, ao desenvolvemento de actividades
investigadoras que permitan minimizar e mitigar os riscos asociados ao cambio climático.

ARCWIND. Proxecto do CIT que investiga a avaliación do potencial de enerxía eólica cun modelo
atmosférico rexional e datos de detección remota
e o estudo numérico e experimental de diferentes
tipos de aeroxeradores flotantes de alta potencia.

LIGHTRANS. Desde o CIT trabállase no desenvolvemento de compoñentes estruturais lixeiros
baseados en procesos de baixo custo para a súa
aplicación en medios de transporte eco-eficientes.
HIPERFORM. Investigadores do CIT colaboran na
mellora dos investidores dos sistemas de transmisión de vehículos eléctricos para facelos máis
pequenos e eficientes.

SEARENEW. Desde o CIT trabállase no deseño
dunha ferramenta para a selección de localizacións
e tecnoloxías de enerxía renovable offshore para
axudar a crear a folla de roteiro das enerxías renovables mariñas en España.

G-TWIMBAUTO. Desenvolvemento dunha metodoloxía, desde o CIT, para xerar xemelgos dixitais
para o seu emprego en contornas virtuais; en
particular en bancos de ensaios cíber físicos para
compoñentes de automoción.

EnergyPROSPECTS: proactive strategies and policies for energy citizenship transformation. Desde o
Campus Innova colabórase no impulso do proxec-
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EsDOM. Desde o CICA investígase na extracción e
caracterización de materia orgánica disolta proveniente de distintos ambientes terrestres, fluviais e
de costa, con relevancia para a biodisponibilidad
de nutrientes e contaminantes.

to EnergyProspects que desenvolverá marcos de
avaliación, indicadores e ferramentas para avaliar
as condicións que favorecen a cidadanía enerxética
activa.
Análise funcional para o deseño dunha marquesiña interactiva. Desde o CITIC trabállase
para impulsar a mobilidade urbana sostible. Este
proxecto facilitará a mobilidade urbana ofrecendo
información de relevancia en tempo real e adaptada á localización xeográfica. Ademais, entre as
utilidades deste punto interactivo atópanse a de
medir o fluxo de viaxeiros e a calidade do aire. A
marquesiña permitirá interactuar aos usuarios,
comunicándose tanto coa administración como
con outros usuarios.

A Cátedra Hijos de Rivera impulsa solucións
sostibles para a construción de camiños agrícolas de traballo en leiras e montes, mellorando o
impacto ambiental e paisaxístico. Desta forma,
perséguese asegurar a súa funcionalidade de forma que se reduza o seu impacto e as necesidades
de mantemento.
Diagnóstico inicial do estado de conservación
do bosque de Ribeira do Río Barcés. Estudo do
estado de conservación realizado desde a Cátedra
Hijos de Rivera-UDC.

Optimización dos beneficios das cubertas
vexetais en viñedos: sustentabilidade ambiental
e económica, e comunicación en tempo real (5G)
de parámetros (GalVin-5G). Investigadores do CICA
traballan na mellora do impacto sobre procesos
hidrolóxicos, agronómicos e ambientais.

ASEMEC. Proxecto vinculado á Cátedra Hijos de
Rivera-UDC sobre agricultura sintrópica aplicada a
modelos de economía circular.
Antropoloxía da Conservación. Unha aproximación comparativa ás xenealoxías e o desenvolvemento dos parques naturais en España. Investigadores da UDC vinculados ao programa Intalent
colaboran neste proxecto de investigación centrado na análise social das decisións que rodean as
políticas de conservación ambiental.

Endemismos dunares ante o cambio climático.
Simulación de escenarios de cambio climático por
parte de investigadores do CICA, no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, para entender os
principais efectos sobre a biodiversidade.
MARINEDA. Modelos de transporte de masa e
interaccións geoquímicas en interfaces heteroxéneas, irregulares e múltiples en medios porosos e
fracturados con gradientes hidráulicos, térmicos
e geoquímicos. Investigadores do CICA investigan
sobre a xestión do almacenamento xeolóxico profundo a longo prazo dos residuos radioactivos de
alta actividade.

Grazing for wildfire prevention, ecosystem
service provision, nature conservation and
landscape management. Investigadores da UDC
vinculados ao programa Intalent participan nun
proxecto de investigación centrado na análise social do manexo do cabalo salvaxe en Galicia.
LIFE in Common Land. Desde o Grupo de Investigación de Bioloxía Costeira (BIOCOST) da UDC,
particípase neste proxecto de conservación e
mellora de tres hábitats naturais prioritarios para a
Unión Europea.

Conservación dun hábitat clave do litoral Atlántico europeo. Desde o CICA traballarse para
aumentar a resiliencia dos ecosistemas reducindo
os impactos locais é unha das poucas alternativas que temos para mitigar os efectos do cambio
climático.

Grazelife. Investigadores pertencentes ao Grupo
de Investigación de Bioloxía Costeira (BIOCOST) da
UDC, colaboran en Grazelife co obxectivo de xerar
evidencias dos beneficios derivados dos sistemas
de gandería extensiva e grandes herbívoros en
liberdade en Europa, para a prevención de incendios e a conservación da biodiversidade.

Sustentabilidade pesqueira e a resiliencia dos
stocks explotados. Desde o CICA realízase un estudo comparativo de diferentes estratexias reprodutivas de crustáceos de interese comercial.
IMPACOM. Impactos climáticos da Era Común
sobre os ecosistemas acuáticos. Investigadores do
CICA estudan as grandes oscilacións climáticas nos
últimos 2.000 anos asociadas a unha intensificación de eventos extremos como secas, inundacións
ou grandes tormentas.

Webinar “Sea level rise and the un convention
on the law of the sea: adapting to new circumstances”. Webinar que contou coa participación
do Instituto Universitario de Estudos Europeos
“Salvador de Madariaga”.
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Desde a UDC traballamos para optimizar o uso enerxético na nosa actividade universitaria
diaria. Desta forma, a eficiencia enerxética posiciónase como un piar de sustentabilidade
que nos protexe dos riscos ambientais aos que estamos sometidos e dos derivados da nosa
dependencia enerxética. Durante o curso académico 2020-2021, desde a Universidade da
Coruña apostamos por mellorar a eficiencia enerxética das edificacións e as instalacións
universitarias, así como tamén polo impulso da mobilidade sostible.

Acondicionamento das instalacións do Pavillón de Deportes da UDC, incluíndo a mellora
da envolvente térmica, instalación de paneis
fotovoltaicos e cambios de iluminación a tecnoloxía LEDE.

no Campus de Serantes. Así, a Universidade
promove o transporte público fomentando
unha mobilidade máis sostible.

Máis de

1.400

Transformación de instalacións de climatización e o cambio a iluminación LED no Reitorado da UDC, que permite unha redución do
66% no consumo eléctrico e evita a emisión
de máis de 70 toneladas de CO2 anuais.

estudantes beneficiáronse
dos descontos no transporte público

Mellora da eficiencia enerxética do edificio da
Escola de Arquitectura que evitará a emisión
de máis de 189 toneladas de CO2 anuais.

Laboratorio de Mobilidade Sostible. Convenio
de colaboración co Concello da Coruña, que
permitirá monitorizar todos os datos dispoñibles sobre mobilidade dentro da cidade, para
poder realizar prognósticos e avaliar propostas de actuación, favorecendo entre outras
cousas o desenvolvemento da actividade
universitaria nunha contorna máis inclusiva e
sostible.

Optimización enerxética integral do edificio
NORMAL, mellorando a calidade de vida e as
condicións de traballo dos usuarios, mediante
a optimización do rendemento das caldeiras,
eficiencia na iluminación e instalacións fotovoltaicas. Este proxecto foi galardoado como
o mellor proxecto de eficiencia enerxética nos
VII Premios Galicia de Enerxía

Promoción do préstamo e uso de bicicletas
para fomentar unha mobilidade máis sostible
e hábitos de vida saudables, contando durante o curso 2020/2021 con 70 persoas beneficiarias do servizo.

Análise da distribución de CO2 nas aulas e
espazos universitarios con dobre finalidade,
garantir espazos seguros contra a COVID-19 e
mellorar a eficiencia enerxética dos edificios
de fronte ao futuro.

A Universidade recibiu o premio a universidade máis responsable no reto “Urban Mobility
Challenge 2020”. Este reto contabiliza os
km sostibles percorridos, é dicir, a suma de
distancias realizadas por persoas procedentes de camiñar, o uso da bicicleta, o patinete
eléctrico ou o transporte público. As persoas
participantes da UDC percorreron case 10.000
km, o que corresponde con 2.222 kg de CO2
evitados.

Adhesión ao manifesto Slowlight, que fomenta unha cultura da iluminación para conseguir cidades máis sostibles en materia de iluminación, comprometéndose cos principios
para unha iluminación pública sostible e coa
colaboración para a mellora da mesma.
A UDC destina practicamente 300 mil euros
en axudas ao estudantado para o transporte
nos campus da Coruña e Ferrol, reducindo os
prezos entre o 35-50%. Ademais, o servizo de
transporte é gratuíto para a comunidade universitaria en Ferrol, entre o Campus de Esteiro
e a Escola Universitaria Politécnica
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VULNERABILIDADE DO CIBERESPACIO:
UNHA UNIVERSIDADE COMPROMETIDA
COA SEGURIDADE DA INFORMACIÓN
Os vectores de transformación dixitais, ademais de ser mecanismos de crecemento fundamentais para a sociedade actual, tamén se posicionan como un risco crítico en forma de brechas de seguridade. A necesidade crecente de interconexión tamén vai acompañada dunha
crecente vulnerabilidade dos servizos dixitais.
Así, na Universidade da Coruña desenvolvemos, principalmente a través dos nosos grupos de
investigación, as solucións necesarias para aplacar os problemas vinculados á ciberseguridade
e á crecente dixitalización dos servizos.
Sistema informático de procesado e trascripción das comunicacións telefónicas recibidas
no centro de operacións do 112 de Galicia.
Desde o CITIC desenvolveuse un sistema
informático que permita rexistrar todas as
comunicacións telefónicas que se reciban no
centro de operacións 112 transcritas en texto.

do modelo de mercado aberto. Este proceso
permitirá o lanzamento de produtos integrándose no modelo tecnolóxico da empresa contratante que dá soporte actualmente a tres
países (España, Portugal e Estados Unidos de
América).
Asistencia técnica na implantación de tecnoloxías de virtualización de cómputo de
vmware e securización de toda a infraestrutura. Apoio técnico de investigadores do
CITIC á empresa contratante na creación e
explotación dunha nova infraestrutura de
visualización baseada en tecnoloxía Vmware.
O obxectivo é maximizar a seguridade dos
servizos e minimizar o impacto de calquera
incidente vinculado á ciberseguridade.

Desenvolvemento dunha plataforma para a
agregación, visualización e consulta de información extraída de redes sociais relacionada
coa actividade do 112 Galicia. Investigadores
do CITIC desenvolveron unha plataforma para
a xestión da información de redes sociais relacionada coa actividade do 112 Galicia. Desta
forma, o servizo pode realizar unha monitorización da información publicada en redes
sociais para diferentes propósitos, incluíndo a
veracidade da información e evitar a xeración
de rumores e desinformación.

Investigadores do CITIC desenvolveron un
software para a detección de movementos
anómalos en instalacións. Deseño e parametrización dun sistema de detección de
anomalías baseado en técnicas de machine
learning para a detección de movementos
anómalos nas instalacións críticas da Autoridade Portuaria da Coruña.

Ciencia e enxeñería de datos para a avaliación, predición poboacional e personalizada
da evolución da enfermidade da COVID-19.
Desde o CITIC desenvolveuse unha solución baseada en aplicación web e app para
a recollida de datos que ofrece modelos de
predición xeral e de individuo con detección
de anomalías, visualización xeolocalizada e
funcións avanzadas de procesado de datos
con Intelixencia Artificial.

Sistema de auditoría de seguridade de redes
e servizos automatizada mediante dispositivos de baixo custo. Desde o CITIC trabállase
no deseño e construción dun sistema escalable, de baixo custo e de uso sinxelo que realice auditorías sobre redes corporativas.

Integración da plataforma interna de interacción securizada e adquisición de información
documental automatizada. Desde o CITIC
trabállase en desenvolver unha nova plataforma para mellorar a experiencia de cliente.
Así, deseñarase e implementará a base de
clientes e as interfaces necesarias para conseguir o seu apancamento progresivo dentro

Implantación de tecnoloxías seguras de
dispoñibilidade de datos e recuperación de
desastres mediante xestión integrada de
medios, momentos e localizacións. Investigadores do CITIC traballan neste proxecto que
persegue a análise e a implantación dunha
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formación fai que calquera ameaza teña unha
alta repercusión negativa. Por iso, no CITIC
investígase a detección temperá de anomalías e intrusións en redes SDN para, posteriormente, actuar sobre o plano de control de
redes SDN e modificar o seu comportamento
mitigando posibles ameazas.

solución de recuperación ante desastres
producidos en servizos críticos e que permita a continuidade da actividade empresarial
(BetMedia).
O CITIC traballa no desenvolvemento dunha
plataforma de integración de datos IoT para o
despregamento da autenticación de segundo
nivel mediante Intelixencia Artificial baseada
en biometría de interacción de usuario.

Investigadores do CITIC traballan nun prototipo de autenticación de segundo nivel
mediante Intelixencia Artificial baseada en
biometría táctil para ámbito bancario en
mobilidade, debido a que teñen unha gran
preocupación coa seguridade ao ser un dos
sectores máis atacados e con maior sensibilidade.

O CITIC desenvolve a Investigación en modelos de recomendación respectuosos coa
privacidade dos usuarios. Os modelos para
desenvolver deben evitar desvelar a información de preferencias dos usuarios a outros
usuarios e á vez ser eficientes e escalables
nun marco a escala Big Data.

Integración paisaxística de construcións sostibles en leira experimental de Hijos de Rivera.
Desde a cátedra defínense características
dun modelo arquitectónico que preste servizo
en tarefas vinculadas con cultivos.

Detección temperá de intrusións e anomalías
en redes definidas por software. A forte dependencia dos sistemas informáticos e redes
de comunicacións da actual sociedade da in-

Así mesmo, co obxectivo de mellorar e promover a seguridade da información na comunidade universitaria, desde a UDC impulsamos diferentes actividades no seo dos nosos campus
dirixidas principalmente á nosa comunidade universitaria.

Curso ciberseguridade PAS. Autoformación
que guía aos participantes a través de pílulas
formativas e materiais audiovisuais explicativos, así como probas prácticas, test e simulacións que poñen a proba os coñecementos
dos participantes e avalían o seu avance. O
obxectivo deste curso é que os participantes
coñezan as pautas esenciais á hora de protexer
a información nas súas actividades diarias e
recoñezan os diferentes tipos de ciberataques,
así como tomar as medidas adecuadas para
minimizar os seus posibles impactos.

A UDC está a traballar no desenvolvemento
dunha Política de seguridade da información e
protección de datos persoais que, nun futuro,
permita garantir a protección de toda a información dos usuarios dos servizos electrónicos.
Desde a Universidade trabállase na implantación dun sistema de xestión de seguridade da
información, que permita asegurar a integridade, a dispoñibilidade, a autenticidade,
a confidencialidade e a rastrexabilidade da
información; cumprir cos requisitos legais e a
protección de datos; maximizar o tempo de
dispoñibilidade dos servizos prestados e minimizar os incidentes de seguridade; garantir os
dereitos dos usuarios; e racionalizar o gasto en
medidas de protección.

122

persoas inscritas no ano 2021

Webinar impartido pola UDC, como actividade
formativa dirixida á comunidade universitaria,
sobre ciberseguridade e medidas de protección dixital.

Curso práctico e de concienciación en ciberseguridade e protección de datos persoais. Curso
práctico de 20 horas de duración, destinado ao
persoal docente e investigador (PDI) da UDC.
CITIC Cyber Competition. Competición celebrada nas Universidades da Coruña e de Vigo
onde máis de cen estudantes déronse cita para
resolver retos vinculados á ciberseguridade.

Sesión formativa impartida pola UDC, como
actividade formativa dirixida á comunidade universitaria, sobre a protección de datos persoais.
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2.2
A NOSA CONTRIBUCIÓN
A XESTIÓN DE EMERXENCIAS
E CATÁSTROFES
A CÁTEDRA DE PROTECCIÓN
CIVIL E XESTIÓN DE EMERXENCIAS

A protección civil é un sistema que se basea en principios vinculados á xestión de emerxencias e catástrofes como poden ser a prevención, a mitigación, a planificación, a resposta e a
recuperación.
A nivel nacional está cuberta e desenvolvida
xuridicamente pola Lei 17/2015 do Sistema
Nacional de Protección Civil, así como a Lei
5/2007 de emerxencias de Galicia que regula o sistema integrado de protección civil e
emerxencias, ademais doutras medidas e
plans estratéxicos máis concretos. Aínda con
todo, os aspectos relacionados coa prevención e a planificación deben seguir crecendo
como elementos estratéxicos na xestión de
riscos para a cidadanía.

Coa posta en funcionamento da Cátedra, pretendemos contribuír á investigación sobre a
materia e a dotación de espazos para a formación de profesionais no amplo campo do coñecemento da protección civil.

A carencia de aspectos relacionados coa previsión, prevención e planificación na protección civil débese á escaseza de estudos en
profundidade e á ausencia de espazos para a
formación de profesionais neste ámbito. Desta forma, a protección de bens e persoas da
que se encarga a protección civil no ámbito
da prevención de emerxencias segue sendo
escasa na nosa comunidade sen o amparo de
espazos de estudo e formación.

Neste contexto, no ano 2019, a Universidade da Coruña asinou un convenio de colaboración
coa Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol co que se creou a Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias co propósito de converterse nun espazo estratéxico e
duradeiro para a investigación sobre a protección civil, así como un mecanismo para trasladar
coñecemento e transferir resultados á sociedade.
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Debido ao carácter multidisciplinar do ámbito de investigación da Cátedra, o seu modelo
organizativo combina organismos de decisión, control e seguimento con outros organismos
conformados por especialistas en cada unha das materias que se perseguen abordar. Por parte da UDC, os órganos de decisión, control e seguimento da cátedra están formados por:
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Aínda marcado polo desenvolvemento da pandemia e as súas consecuencias, 2021 foi un
período de consolidación mediante o desenvolvemento de actividades de gran calado na
sociedade e na comunidade universitaria. Ano a ano, a Cátedra de Protección Civil e Xestión
de Emerxencias demostra o enorme potencial e a súa vinculación estratéxica para garantir a
seguridade e alcanzar o benestar das persoas.

ACTIVIDADES E PROXECTOS REALIZADOS

COMITÉ ASESOR TÉCNICO
Directo da cátedra

Coordinación do Comité

Moisés Alberto García Núñez. Director da Cátedra e
integrante da comisión de seguimento

Mª Sonia Zaragoza Fernández. Adxunta de Transferencia da Vicerreitoría de Política Científica, Investigación
e Transferencia da UDC.

Comisión de seguimento
Salvador Naya Fernández. Vicerreitorr de Política
Científica, Investigación e Transferencia.

José Luis López Fernández. Decano da Facultade
de Ciencias do Traballo.

Moisés Alberto García Núñez. Coordinador do Máster
de Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns.

Asunción López Arranz. Coordinadora da materia
de Protección Civil y Xestión de Emerxencias no
Máster de PRL e RC.

ELABORACIÓN DE ESTUDOS E INFORMES VINCULADOS Á XESTIÓN DA COVID-19
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Co obxectivo de ofrecer solucións integrais e fomentar a prevención e a autoprotección, desde
a Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias elaboraron diferentes estudos e informes a pedimento das administracións públicas, entre as que se destaca:
Elaboración e implantación de Plans de Actuación e Continxencia ante casos ou contactos por COVID-19 a través de documentos de
carácter técnico que recollen un conxunto de
medidas, protocolos e actuacións que deben
servir como guía de resposta ante casos sospeitosos ou confirmados de COVID-19.

Elaboración dunha guía de traballo para que
as administracións e entidades organizadoras de espectáculos e actividades velen pola
seguridade das persoas no contexto sanitario
que estamos a vivir derivado da COVID-19.

OBXECTIVOS
Previr, adiantarse e planificar os elementos de
protección civil do sistema público para que
cheguen a implantarse na sociedade.

Creación dun espazo de estudo e formación no
ámbito da prevención e control de emerxencias.

CICLO DE CONFERENCIAS “A PROTECCIÓN CIVIL QUE QUEREMOS”

..................................................................................................................................................................................................................................................................

“A protección Civil que queremos” é o título elixido pola Cátedra de Protección Civil e Xestión
de Emerxencias na presentación dun ciclo de conferencias que ten como obxectivo abordar
un debate en profundidade sobre a importancia do sector no presente e futuro da nosa seguridade. O ciclo de conferencias contou coa participación de especialistas de actuacións ante
emerxencias como son D. José Flores Arias, director da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e actual xerente do SERGAS e D. Marcos Araújo Arias xerente de AXEGA.

PRINCIPAIS LIÑAS DE TRABALLO
Coordinación e Comunicación en emerxencias.
Autoprotección en centros escolares e centros públicos dependentes doutras administracións.
Plans de emerxencia ou autoprotección en espazos peculiares.

GALICIA INNOVATION DAYS

Protocolos de actuación en emerxencias.
Actuación municipal ante fenómenos meteorolóxicos adversos.
Espectáculos públicos e actividades recreativas, deportivas e culturais.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Presentación, a cargo de Sonia Zaragoza, da Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias no evento Galicia Innovation Days ante representantes de entidades e empresas
participantes.
Galicia Innovation Days establécese como un espazo para presentar ideas e proxectos inspiradores mediante o intercambio de coñecemento e colaboracións. Congrega a diferentes institucións e entidades tanto públicas como privadas, como poden ser empresas, universidades
ou investidores a nivel nacional e internacional.
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PREMIO TFM

PROXECTO CRISPRO

No 2021 convocouse o I Premio Traballo Fin de Máster correspondente ao curso 2020/2021 destinado a alumnos do Máster en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns cuxo traballo
fin de grao garde relación coa Cátedra de Protección Civil e Xestión de Emerxencias. Só poderán acceder ao premio aqueles Traballos Fin de Máster cunha cualificación de sobresaínte ou
matrícula de honra.

CRISPRO - Seguridade e protección a través de sinerxias de coñecemento é a primeira rede
de socorristas, axencias gobernamentais, empresas tecnolóxicas privadas e grupos de expertos non gobernamentais, para sentar as bases dunha rede funcional multisectorial. O proxecto
impulsa as vantaxes da transformación tecnolóxica e dixital, así como os modelos de comportamento en comunidade para o intercambio rápido de experiencias prácticas, avaliación de
riscos e impactos asociados a desastres.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIO EN PROTECCIÓN CIVIL E XESTIÓN DE
EMERXENCIAS
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Desde a cátedra colaborouse na posta en marcha dun Curso de Especialización Universitario que se porá en marcha o próximo curso. Desta forma, perséguese contribuír á mellora da
xeración de coñecemento e dar resposta aos retos e desafíos vinculados á avaliación e prevención de riscos, así como á prevención e intervención ante emerxencias.
lización incorpora un módulo sanitario, coa
finalidade de achegar nocións e reflexións
tanto vinculadas á actuación ante accidentes como a xestión de crises sanitarias.

Sensible aos novos desafíos aos que se
enfronta a protección civil e coa vontade de
facilitar espazos de encontro con todos os
actores do sistema de prevención e actuación ante emerxencias, o Curso de Especia-

26

Durante este curso académico 2020/2021,
a Cátedra cumpriu un importante papel
na elaboración do Protocolo de Actuación
ante a pandemia da COVID-19. Ademais,
lidera a execución técnica do proxecto CRISPRO de Seguridade e Protección mediante
Sinerxias de Coñecemento, cuxo obxectivo
consiste en establecer as bases dunha rede
funcional multisectorial e creou o proxecto Coles Seguros coa finalidade de poñer
en valor a escola como institución difusora
da cultura da prevención, contribuíndo á
educación de persoas responsables e con
capacidade de actuación ante situacións de
emerxencia e capacitar ao alumnado para
previr situacións de emerxencia na contorna escolar.

entidades con convenio
de colaboración
colaboración con máis de

9
países

1.000
euros en premios

..................................................................................................................................................................................................................................................................

O proxecto europeo CRISPRO encara os
riscos máis significativos vinculados a
impactos provocados por desastres e o
desenvolvemento sostible, como poden

C
R
I
S
P
R
O

ser a emerxencia climática, a seguridade e
a protección das sociedades e a resiliencia
das comunidades ante desastres.

ommited disaster response capacities
einforced cooperation
nnovation in planning
trengthened knowledge network
iloting and replication of community based approaches
einforced cooperation
pportunity to learn from practices of addapting

Pretende introducir un enfoque globalizado dos métodos humanitarios e científicos desafiando aos modelos de ecosistemas de comportamento dos impactos sociais, sanitarios,
pandémicos, ecolóxicos e cibernéticos. Desta forma, ten como obxectivo construír unha
comunidade ao redor de ferramentas e enfoques universais para a avaliación comparativa
da orientación práctica para brindar preparación, prevención e resposta de maneira efectiva
entre países aos perigos híbridos.
Ao longo do 2021, persoal da Cátedra e da Universidade da Coruña participaron en actividades
que por causa da crise sanitaria desenvolvéronse no ámbito virtual:
Evento virtual para a presentación do traballo
“Escenarios multi risco e eventos en fervenza:
incendios forestais e inundacións”.

Promoción e difusión dunha enquisa entre as
entidades galegas:

Evento virtual para a presentación do traballo
“Planificación de espazos singulares: Camiño
de Santiago”.

- Cuestionario: Proceso e exemplos.

- Boas prácticas: experiencia e proxección.

- Ferramentas de avaliación: áreas de impacto
e enfoque de liderado crítico e comunicación
cidadá.

Participación da Cátedra no documento
“Sharing Good Practices and Lessons Learned
Case Studies Benchmarking”.
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PROXECTO COLES SEGUROS
...............................................................................................................................................................................................................................................................

O proxecto COLES SEGUROS nace co propósito de ir máis aló da implantación dun plan de
autoprotección na contorna escolar, incluíndo ao alumnado na comprensión e o desenvolvemento e, desta forma, aumentando o impacto.
Para iso, impúlsase a difusión de principios
de autoprotección mediante unidades
didácticas que recollen temáticas como
primeiros auxilios, autoprotección escolar e
educación viaria. Como soporte aos contidos das unidades didácticas entregarase
a cada centro unha caixa de materiais con

figuras representativas da sinalización e
xogos de mesa relacionados coa actuación
ante emerxencias, vídeos e CD´s musicais,
manuais de desenvolvemento de actividades, etc. En 2021 levou a cabo a presentación do mesmo mediante un acto nos
xardíns do Campus de Ferrol.

Ademais, constituíuse un grupo de traballo no que participaron técnicos e membros da Cátedra xunto co profesorado das etapas infantís e primaria, co obxectivo de deseñar e promover
diversos proxectos e iniciativas.

Neste contexto de continuidade do traballo de difusión da autoprotección e a
prevención de emerxencias na escola, constitúese un equipo para o deseño de
actividades nas que fusionar xogo e aprendizaxe. Para o deseño destas actividades
utilízanse robots educativos, incorporando o vector da dixitalización á xeración de
coñecemento.
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RESULTADOS INNOVADORES
E ESPECIALIZACIÓN COMO
MECANISMO DE XERACIÓN DE
VALOR PARA A SOCIEDADE ACTUAL

70

Desde a UDC traballamos no desenvolvemento de procesos innovadores como
pancas de adaptación ás necesidades dun novo panorama marcado pola xestión
de riscos tanto a nivel social e económico como climático. Para iso, estimulamos o
coñecemento e a investigación de excelencia para o desenvolvemento de novos modelos sostibles e a explotación de novas oportunidades. A este respecto,
os centros de investigación que compoñen o noso parque tecnolóxico emerxen
como axentes clave de investigación e transformación.

Así mesmo, perseguimos un modelo
universitario especializado que permita posicionarse na xeración de coñecemento, investigación e transferencia
de resultados, así como poder dar as
respostas adecuadas ás necesidades
do contexto socioeconómico actual.

Nesta liña, continuamos fortalecendo
as nosas relacións coa sociedade e o
tecido empresarial co propósito de
impulsar colaboracións que promovan
o desenvolvemento da contorna.
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3.1
CENTROS DE
INVESTIGACIÓN,
DESENVOLVEMENTO
E INNOVACIÓN DE
VANGARDA
CITEEC. CENTRO DE INNOVACIÓN
TECNOLÓXICA EN EDIFICACIÓN
E ENXEÑARÍA CIVIL
O Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC) nace no campus de Elviña da Universidade da Coruña no ano 2000 como organismo dedicado ao avance
nos coñecementos e técnicas da enxeñaría e a construción sostible. O seu propósito é atopar
respostas aos principais desafíos cos que lida o mundo da enxeñaría civil hoxe en día a través
da investigación e a análise experimental.

OBXECTIVOS
Aproveitamento eficiente dos recursos
científicos da institución.
Satisfacer a crecente demanda de traballos
técnicos da universidade para outros organismos e entidades públicas e privadas.
Incrementar a capacidade e a calidade investigadora da UDC no campo da enxeñaría e
construción sostible e innovadora, así como a
transferencia de coñecemento.

CENTRO

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN
A actividade do centro distribúese en dez áreas de estudo, cada unha conta cun equipamento
propio e proxectos específicos (liñas de investigación):
Carreteras e Xeotécnia

6

Grupos de
investigación

105

Construción

Investigadores
inscritos ao centro

Hidráulica
Enxeñaría Ferroviaria e Transportes
Instrumentación e Sistemas Intelixentes en Enxeñaría Civil

16

Empregados
investigación

Mecánica de Rocas
Enxeñaría Sanitaria e Ambiental

ACTIVIDADE

XESTIÓN

64

Entidades e
recursos públicos

Artigos publicados
en revistas

17

12

Proxectos
financiados

Libros ou monografías
publicadas

11

41

Contratos de
investigación

20

Convenios de
colaboración

Congresos ou
conferencias

4

Proxectos activos

Métodos Numéricos en Enxeñaría

11

Portos e Costas

Empregados xestión
e administración

Túnel do Vento para Ensaios Aerolásticos

72

6

3.484.222,36

Proxectos iniciados
neste curso

Financiación (€)

73

Entidades e
recursos privados

16

Contratos artigos 83
formalizados

21

Contratos de
investigación

361.901,94

Financiación obtida
vía Artigo 83(€)
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COLABORACIÓNS
O CITEEC participou como entidade colaboradora na organización da Noite Galega das
Persoas Investigadoras (G-Night), como trasposición ao ámbito galego do proxecto de divulgación científica European Researcher’s Night
promovido pola Comisión Europea e realizado
en máis de 370 cidades europeas desde o ano
2005. A G-Night galega foi organizada principalmente pola Universidade de Vigo en colaboración co resto de universidades e centros de
investigación do Sistema Universitario Galego,
entre os que se atopaba o CITEEC.

AA-FLOODS. Novas ferramentas de ámbito local
en prevención, alerta e xestión de emerxencias
por inundacións.
CO-UDLABS. Building Collaborative Urban
Drainage research labs communities.
IWABIMIX. Industrial WAstes in BItuminous
MIXes.
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CITIC. CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN
TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E
DAS COMUNICACIÓNS
No 2008 nace o CITIC impulsado desde a UDC co propósito de alcanzar a excelencia e potenciar o avance no campo do I+D+i aplicado ás TIC. Desta forma, establécese como un punto de
encontro entre a Universidade e as empresas TIC, onde os seus departamentos de I+D convivan
e cooperen con investigadores universitarios, aproveitándose así ambos dunha simbiose de
coñecementos e habilidades.

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN
Intelixencia artificial

RECOÑECEMENTOS

Ciencia e enxeñaría de datos
Computación de altas prestacións

1. Juan Ramón Rabuñal Dopico recibe o título de
membro do tribunal de praza de Catedrático
na área de Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial na Universidade Nacional de
Educación a Distancia (UNED).

4. Belén González Fonteboa resultou finalista do
“I Certame de Materiais Innovadores de Galicia
2021”, un premio outorgado pola Axencia Galega de Innovación-GAIN ao material “Formigóns
en masa e Morteiros con Áridas Reciclaxes da
industria conserveira”. Consorcio Biovalvo.

2. Andrés Figuero Pérez consegue o segundo
posto nos Premios Modesto Vigueras 2021 polo
traballo titulado “Desenvolvemento de ferramentas preditivas para a toma de decisións en
operatividade portuaria. Aplicación ao Porto da
Coruña”.

5. Ignacio Pérez Pérez alcanzou o primeiro posto
do “I Certame de Materiais Innovadores de Galicia 2021”, un premio outorgado pola Axencia
Galega de Innovación-GAIN ao material “Mestura Bituminosa Aditivada con Nanocelulosa”.

3. Aitor Baldomir García obtén o premio “2021
SwRI Student Paper Award in Non-Deterministic Approaches from the 2021 AIAA SciTech
Forum and Exposition” como coautor do paper
gañador.

6. Juan Naves García-Rendueles foi finalista nos
VII Premios do Instituto de Enxeñaría da auga e
do Medio Ambiente da Universidade Politécnica de Valencia, ao mellor traballo en enxeñaría
da auga.

Servizos e redes intelixentes
Ciberseguridade (transversal a todos)

OBXECTIVOS
Potenciar o avance e a excelencia na investigación, desenvolvemento e innovación nas TIC.

Ampliar o alcance internacional da actividade
investigadora.

Consolidación do coñecemento científico
avanzado e excelente nas Áreas Tecnolóxicas do
Centro.

Estimular a capacidade xeradora de emprego
do sector TIC.

Fomentar a transferencia tecnolóxica á sociedade e ao mercado.

CENTRO

16

Grupos de
investigación

266

Investigadores
inscritos ao centro

236

Empregados
investigación

16

Empregados xestión
e administración

ACTIVIDADE

XESTIÓN

177

Entidades e
recursos públicos

Artigos publicados
en revistas

69

12

Proxectos
financiados

Libros ou monografías
publicadas

5

79

Congresos ou
conferencias

Contratos de
investigación

8

5

Eventos científicos

Convenios de
colaboración

69

5.030.160,66

Proxectos activos

Financiación (€)

22

Proxectos iniciados
neste curso

74

75

Entidades e
recursos privados

49

Contratos artigos 83
formalizados

44

Contratos de
investigación

1

Convenios de
colaboración

1.302.626,53
Financiación obtida
vía Artigo 83(€)

UDC

//

MEMORIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

//

20/21

UDC

//

MEMORIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

PROXECTOS INTERNACIONAIS

//

20/21

9. Investigadores do CITIC obteñen cinco axudas
da Xunta para a consolidación e estruturación
de unidades de investigación competitivas.

FASTPARSE_Fast Natural Language Parsing for
Large-Scale NLP.

10. Diferentes investigadores do CITIC reciben un
premio na conferencia DATA 2021 e o Premio
SEIO-FBBVA á mellor contribución metodolóxica
en Estatística.

SMARTEES_Social innovation Modelling
Approaches to Realizing Transition to Energy
Efficiency and Sustainability.

11. Marcos Ortega e Jorge Novo, galardoados cun
accésit no SIREV 2021.

NEASQ_ NExt ApplicationS of Quantum
Computing.

12. O Máster en Bioinformática para Ciencias da
Saúde, coordinado polo subdirector do CITIC,
recibe a mención de excelencia da Xunta de
Galicia.

EID_ European Industrial Doctorates.
3i - ICT_ International, Interdisciplinary and
Intersectoral Information and Communications
Technology PhD Programme.

13. Un proxecto dirixido por persoal investigador
do CITIC, galardoado na II Edición dos Premios
a Proxectos de Innovación Docente en Aprendizaxe-Servizo da UDC.
14. O Centro de Investigación TIC (CITIC) da Universidade da Coruña recibe do CPEIG o Premio Innovación Tecnolóxica no Ensino polo seu proxecto
‘Talentos Inclusivos’.

COLABORACIÓNS

15. Luís Castedo recibe a Medalla de Investigación
2021.

O CITIC colabora con institucións relevantes do
ámbito autonómico, nacional e internacional.
En relación ás institucións con certa vinculación
á UDC, destaca a relación co ITG e co Concello
da Coruña. Tamén son destacables a firma de
acordos de colaboración con ASPACE Coruña,
COGAMI, ASPRONAGA e co Porto da Coruña.

16. O CITIC obtén unha das axudas para a atracción
de persoal investigador distinguido convocadas
pola Xunta de Galicia.
17. Francisco Bellas é nomeado Embaixador STEM
de IEEE 2021, programa promovido pola iniciativa
TryEngineering.
18. O grupo LBD, dirixido pola investigadora do CITIC Nieves R. Brisaboa, recibe un Premio Spin-off
PuntoGal.
19. Alejandro Pazos é nomeado novo académico
correspondente da Real Academia de Medicina
e Cirurxía de Galicia.

RECOÑECEMENTOS
1. O Director do CITIC, nomeado membro do comité asesor da International AIQT Foundation.
2. Minia Manteiga, designada vicepresidenta da
Sociedade Española de Astronomía.
3. Francisco Bellas, membro do grupo de expertos
que definirá un programa de Intelixencia Artificial no ensino en Galicia.
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4. O proxecto COVIDBENDS, exemplo internacional
para a detección da COVID-19 a través das augas
residuais.

6. Investigadores do CITIC únense ao consorcio
internacional da misión espacial EUCLID da
Axencia Espacial Europea.

5. O investigador Juan Romero recibiu o premio
Evo* Award for Outstanding Contribution to
Evolutionary Computation in Europe, concedido
pola Society for the Promotion of Evolutionary
Computation in Europe and its Surroundings
(SPECIES) na conferencia EvoMUSART 2021.

7. José Luis Calvo Rolle, convidado a participar no
instrumento “Visitors of Excellence” do programa
María de Maeztu do Instituto de Robótica e Informática Industrial de Barcelona.

20. O investigador José Luis Casteleiro Roca obtén o
Premio IDOM 2021 á Mellor Tese Doutoral.
21. O CITIC obtén financiamento das convocatorias
Conecta Hubs e Innova Peme da GAIN.
22. Un proxecto do CITIC orientado a facer fronte á
pandemia obtén financiamento do programa
Conecta COVID da GAIN.

8. Guillermo López Taboada participa como asesor
da exposición Galicia Futura.
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CICA. CENTRO DE INVESTIGACIÓNS
CIENTÍFICAS AVANZADAS
O Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA) nace no 2016 ao reunir diversos grupos
de investigación da UDC nos campos da química, bioloxía e a biomedicina.

UDC

CENTRO

30

Grupos de
investigación

75

Investigadores
inscritos ao centro

170

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN
O CICA conta con 3 grandes áreas temáticas, as cales se dividen en diversas liñas de investigación, tal e como se detalla a continuación:

BIOMEDICINA

ALIMENTACIÓN,
CONTAMINACIÓN
E SAÚDE

NANOCIENCIA
E MATERIAIS
AVANZADOS

Empregados
investigación

6

Empregados xestión
e administración
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XESTIÓN

137

Entidades e
recursos públicos

Artigos publicados
en revistas

41

8

Proxectos
financiados

Libros ou monografías
publicadas

13

36

Congresos ou
conferencias

Contratos de
investigación

27

3

Eventos
científicos

Convenios de
colaboración

43

Entidades e
recursos privados

35

Contratos artigos 83
formalizados

20

Contratos de
investigación

812.713,85

Financiación obtida
vía Artigo 83(€)

5.908.868,29

Proxectos activos

Financiación (€)

13

Proxectos iniciados
este curso

4

Enfermidades crónicas
Enfermidades infecciosas
Envellecemento
Medicina rexenerativa
Neurociencia

Alimentación funcional
e nutrición saudable
Sector primario (gandaría,
pesca, forestal, agricultura
e acuicultura)
Contaminacón e saúde

Métodos de síntese

Patentes
rexistradas

Moléculas bioactivas e
de diagnóstico
Nanotecnoloxía
Novos materiais

PROXECTOS INTERNACIONAIS

COLABORACIÓNS
O CICA colabora con multitude de empresas,
institucións e centros de investigación a nivel
tanto nacional como internacional. En este
curso académico participou en dous proxectos europeos: BLUEBIOLAB e CIRCLELAB.
Ademais, é membro colaborador da Agrupación industrial Tecnolóxica-Empresarial de
Ciencias da Vida de Galicia (BIOGA) e colabora
con diversas institucións vinculadas á UDC.

Supramolecular Engineering of biologically
iNSpired peptide nanostructurEs (SENSE).

OBXECTIVOS

Managing land in common, a sustainable model
for conservation and rural development in special
Areas of Conservation (LIFE IN COMMON LAND).

Posicionarse como un centro de excelencia
investigadora reforzando a colaboración entre
grupos de investigación, incrementando o
seu grao de internacionalización e captando
recursos económicos en convocatorias competitivas.

Novel Prediction Model for Pain Progression
Phenotype in Knee Osteoarthritis patients using
Machine Learning (GIR-S).
“Laboratorio Transfronterizo de Biotecnología
Marina (BLUEBIOLAB)”. Convocatoria POCTEP –
INTERREG España – Portugal.

Transferir coñecemento mediante cooperación empresarial, creación de empresas, transferencia de tecnoloxía e rexistro de patentes.

Improving educational skills on polymers
(REACT!-PHOTO).

Captación de talento e formación de mozos
investigadores.
Divulgación dos resultados mediante publicación de papers, teses de doutoramento e
organización de eventos como conferencias
ou relatorios dirixidos á comunidade.
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CIT. CENTRO DE INVESTIGACIÓNS
TECNOLÓXICAS

1. Abril 2021. Apróbase en Consello de

4. Outubro 2021. Presentada a memoria de

2. Maio 2021. Publícase a convocatoria de

5. Outubro 2021. Apróbase en Consello de

En 1996, financiado polos fondos FEDER da Unión Europea e impulsado pola UDC, créase o
Centro de Investigación e de Innovación no ámbito das Tecnoloxías Industriais, que posteriormente pasou a denominarse Centro de Investigacións Tecnolóxicas (CIT).

6. Novembro 2021. Presentada a solicitude de

Enfocada en acadar a excelencia investigadora e na capacidade de transferir e aplicar os seus
resultados ás empresas de forma que sexan funcionais para elas, a visión deste centro é desenvolver a Fábrica do Futuro. Mediante a investigación, o CIT afronta os retos de desenvolvemento
e incorporación dos procesos de fabricación da industria, mellorando así a súa competitividade
e fomentando a innovación en todo o tecido empresarial.

Goberno a modificación do regulamento
do CICA.

solicitude de creación do CICA como centro de investigación da UDC.

adscrición individual de investigadores
ao CICA.

Goberno a creación do CICA como centro
de investigación da UDC (Centro interdisciplinar de Química e Bioloxía).

3. Julio 2021. Publícase a listaxe completa de

persoal adscrito ao CICA (investigadores,
en formación e técnicos).

acreditación como centro de investigación
do SUG na Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia.

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

OBXECTIVOS
Potenciar a investigación interdisciplinar
de calidade.

Robótica industrial
Automatización e optimización de procesos industriais

Lograr un mellor posicionamento e visibilidade como piar de I+D do Campus
Industrial de Ferrol.

Organización da producción e loxística
Novas técnicas de fabricación / Fabricación
Aditiva
Materiais avanzados e estruturas

Acadar un maior impacto e relevancia
científica a nivel nacional e internacional.

Eficiencia enerxética
Mobilidade sostible
Enxeñaría naval e offshore

CENTRO

10

Grupos de
investigación

98

Investigadores
inscritos ao centro

110

Empregados
investigación

4

Empregados xestión
e administración

Posicionarse como o centro de investigación de referencia en industria intelixente
en Galicia.

ACTIVIDADE

XESTIÓN

55

Entidades e
recursos públicos

Artigos publicados
en revistas

12

10

Proxectos
financiados

Libros ou monografías
publicadas

3

23

Convenios de
colaboración

Congresos ou
conferencias

12

107.918,48

Financiación (€)

Proxectos activos

5

11

Contratos artigos 83
formalizados

8

Contratos de
investigación

155.604,94

Financiación obtida
vía Artigo 83(€)

237.450,00

Proxectos iniciados
este curso

Financiación
privada(€)

3

Patentes
rexistradas

80

Entidades e
recursos privados

81
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UNIDADE MIXTA DE INVESTIGACIÓN
UDC-NAVANTIA
A UMI nace debido ao interese de Navantia por liderar a transición da empresa no mercado
actual en canto a innovación e a sustentabilidade.
Unha das motivacións das actividades da UMI
é o desafío técnico industrial que representa
o Programa de Fragatas F110, co propósito
de desenvolver novos procesos produtivos e
mellorar os existentes, reducindo os custos
e o tempo investido neles e aumentando a
eficiencia e o rendemento na produción.

Actuando en coordinación coa Universidade
da Coruña, a UMI actúa como ferramenta
para facilitar o desenvolvemento tecnolóxico,
identificando necesidades e desenvolvendo
novas técnicas e tecnoloxías que sitúen ao
estaleiro nunha posición máis competitiva.

Co propósito de introducir a Industria 4.0 no conxunto das súas factorías, aínda que principalmente na situada na ría de Ferrol, Navantia pon especial atención nos seguintes conceptos clave:
Cuarta Revolución Industrial
Revolución Dixital
Fábrica Intelixente
Intercomunicación continua e instantánea

UDC

//

MEMORIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Cambio nos métodos produtivos en busca dunha mellor eficiencia
Implementación de novos esquemas da loxística da planta
Automatización sistemática dos procesos produtivos
Desenvolvemento de novas ferramentas e dispositivos TIC específicos para enxeñería de
produción e a xestión da información
Transferencias dos novos avances a toda a cadea de valor

A Cidade dás TIC posiciónase como un polo tecnolóxico e de innovación dixital de referencia.
O complexo acollerá a empresas tecnolóxicas que xogarán un papel clave na transformación
dixital da sociedade e serán fundamentais para dar resposta aos retos tecnolóxicos máis
inmediatos.
Desta forma, converterase nun foco de especialización e referencia a nivel nacional e internacional en innovación tecnolóxica e dixitalización empresarial. Contará con espazos

adaptables ás empresas, xerando sinerxias
entre o ámbito universitario e investigador.

Durante este curso 2020/2021 avanzouse na súa posta en marcha e no seu posicionamento nas
principais esferas económicas a nivel nacional.
Presentación das bases do concurso da Cidade
das TIC, xunto á alcaldesa, Inés Rey, e a Agrupación industrial TIC. O concurso foi gañado polo
arquitecto Carlos Pita Abad co lema “As found!”.

O proxecto Cidade das TIC opta aos fondos
europeos de reconstrución.
O Reitor, Julio Abalde, presentou á vicepresidenta do Goberno de España, Nadia Calviño,
o plan para que a Cidade das TIC sexa a sede
do Nodo da Estratexia Nacional de Intelixencia
Artificial.
Convenio de colaboración coa Universidade de
Vigo para a utilización dos recursos e servizos.

Reunión do Reitor, Julio Abalde, coa vicepresidenta do Goberno de España, Yolanda Díaz,
co obxectivo de tratar a xeración de emprego
cualificado en ámbitos vinculados á UDC, entre
os que se atopa a Cidade das TIC.

Para coordinar as actividades da UMI, compoñen a súa estrutura organizativa dous órganos encargados de definir as liñas de actuación e estratexias, e de coordinar e desenvolver as accións
concretas de cada unha das liñas, respectivamente.
Os órganos son os seguintes:

COMITÉ
DE
DIRECCIÓN

COMITÉ
CIENTÍFICO
TÉCNICO
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CIDADE DAS TIC

Presentación da licitación do plan director do
proxecto e do Centro de Servizos Avanzados
xunto a Agrupación industrial TIC.

Así mesmo, para alcanzar os obxectivos expostos establécense cinco áreas de actuación diferenciadas:

//

83

UDC

//

MEMORIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

//

20/21

UDC

//

MEMORIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

//

20/21

3.2

IMPULSANDO
A FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

CAMPUS INDUSTRIAL
A creación do Campus Industrial de Ferrol reforzou o compromiso da UDC por dinamizar e
articular a economía a nivel comarcal, rexional e nacional, sendo ademais a primeira aposta
que se fixo desde a nosa Universidade como Campus de Especialización.
O Campus Industrial de Ferrol conta con
identidade propia, propiciando unha especialización docente e científica que pode
aproveitar as sinerxias entre os 6 centros
que o compoñen, onde se impartiron 14
graos, 12 másteres e 6 programas de doutoramento durante o curso 2020/2021.

6

Centros
universitarios

Esta interconexión permítelle aproveitar as
potencialidades da súa contorna e fomenta, xunto á industria e os axentes sociais, as
súas posibilidades de conectar con novas
necesidades de crecemento e progreso.

14

12

Graos

Másteres

84

6

Durante o ano 2021, o Campus Industrial de Ferrol puidéronse realizar as seguintes
actividades:

DOCENCIA E
APRENDIZAXE
Análise da demanda de necesidades docentes
e de empregabilidade dos egresados.

Plan de formación continuada, onde se imparten cursos e seminarios aos estudantes por
parte de expertos das empresas que acoden
ao Campus Industrial, así como formación impartida a profesionais da empresa por persoal
investigador do campus.

Participación en proxectos europeos relacionados coa docencia.
Organización doutras actividades de formación específicas para a procura de novas
oportunidades.

Participación na creación de novos másteres: Máster en fabricación aditiva, Máster en
realidade aumentada, Máster en tecnoloxías
textís, Máster en vehículos autónomos e Máster en aproveitamento de enerxías renovables
mariñas.

Programas
de doutoramento
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2.750

INVESTIGACIÓN
E TRANSFERENCIA
101 artigos científicos publicados en 59 revistas de difusión e divulgación a nivel internacional, 29 deles posicionados entre os dous primeiros cuartís.

Alumnos forman parte do
Campus Industrial de Ferrol

Participación en proxectos de investigación concedidos a investigadores pertencentes ao
Campus Industrial de Ferrol:
Análise de unións de aceiro 2D aparafusadas
baseadas en elementos cruciformes e metamodelos. Ministerio de ciencia e innovación.
Grupo LAE.

Revalorización da lignina en compostos
poliméricos condutores para impresión 2D.
Ministerio de Ciencia e Innovación. Grupo de
Polímeros.

Axudas para a consolidación e estruturación
de unidades de investigación competitiva.
Excelencia. Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria. Grupo LIM, Grupo GII
e Grupo de Polímeros.

Métodos estatísticos flexibles en ciencia de
datos para datos complexos e de gran volume:
teoría e aplicacións. Ministerio de Ciencia e
Innovación. Grupo MODES, PROTERM.

13

Proxectos de investigación e transferencia
desenvolvidos

MEMORIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

29

Entidades externas colaboran co
Campus, destacando Navantia,
Iberdrola, Siemens, Autoridade
Portuaria Ferrol-San Cibrao o
Ghenova

Participación en proxectos en colaboración con empresas na convocatoria DESEÑA PEME:
VESTAR: Desenvolvemento de chaleco funcional de seguridade dixital e sostible.

EXTYLE: Deseño de novo tipo de embalaxe de
alto valor engadido para pezas críticas de medio
e pequeno tamaño utilizando tecnoloxías avanzadas de maior eficacia, sustentabilidade
e diferenciación.

ACCIÓNS DE DIFUSIÓN, PROMOCIÓN E COMUNICACIÓN
Asistencia e organización de feiras e eventos.
Elaboración dunha estratexia comercial para a
captación de estudantes.
Mellora da estratexia de comunicación do
Campus.
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101

Artigos publicados

587.800€

De financiación

Modelos multitarea de etiquetaxe secuencial
para o recoñecemento de entidades enriquecido con información lingüística: sintaxe e
integración multitarea. Ministerio de Ciencia e
Innovación. Grupo XDA.

Deseño e control óptimo de sistemas multicorpo flexibles baseado en análises de sensibilidade de formulacións con sistema de referencia
flotante. Ministerio de Ciencia e Innovación.
Grupo LIM.
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CAMPUS INNOVA
O Campus Innova axuda a dar resposta á canalización de fortalezas e características particulares das TIC co obxectivo de apoiar a estratexia da UDC en materia de formación de disciplinas
diversas.
O Campus Innova promove o intercambio e
a simbiose entre distintos campos de coñecemento, achegando un gran valor e desenvolvendo e implementando tecnoloxías
innovadoras no marco da enxeñaría civil, a
aeronáutica, a edificación ou a bioloxía avanzada. O Campus non se centra só en disciplinas técnicas, senón que tamén achega a
innovación en campos como as humanidades ou as ciencias da vida.

O propósito do Campus Innova é converterse nun referente a nivel rexional, nacional e
internacional no desenvolvemento, dominio
e capacidade de aplicación das TIC e outras
tecnoloxías punteiras e innovadoras.

INNOVA
TECH

INNOVA
TIC
Destaca pola súa gran versatilidade. A súa
actividade pode aplicarse en multitude de
ámbitos profesionais, económicos e sociais. Esta área de coñecemento céntrase
no desenvolvemento de Tecnoloxías da
Información e da Comunicación. Á súa vez,
conta con 5 liñas de especialización:

Centrada no apoio e colaboración nos
campos da enxeñaría civil, a edificación,
a aeronáutica ou a bioloxía avanzada, desenvolvendo tecnoloxías innovadoras que
se poidan aplicar nestes sectores. Conta
con 6 liñas de especialización:

TIC 1. Ciberseguridade.

TECH 1. Deseño estrutural en edificación,
enxeñaría civil e aeronáutica.

TIC 2. Análise e xestión de datos.
Especialmente big data.

TECH 2. Modelización numérica e físico-experimental de problemas en enxeñaría.

TIC 3. Bioinformática.

A diferenciación e a convivencia entre os diferentes campos de coñecemento responde firmemente ao noso convencemento de que a especialización é un vector clave para alcanzar a excelencia. Neste sentido, o Campus Innova divídese en tres áreas diferenciadas: Innova TIC, Innova
TECH e Innova Humanitas.

TIC 4. Infraestruturas, equipamentos e
comunicacións para o tratamento da
información.

TECH 3. Deseño eficiente de infraestruturas e
explotación de sistemas de transporte terrestre e marítimo.

TIC 5. Sistemas intelixentes cognitivos.
Reforzo da intelixencia artificial.

TECH 4. Tecnoloxías en monitorización,
visualización e xestión de datos no medio
ambiente e nas infraestruturas.
TECH 5. Nanotecnoloxía, materiais e medidas
de produción.
TECH 6. Novos axentes para diagnóstico e
terapias.

INNOVA
HUMANITAS
Dedicada ao desenvolvemento de servizos, contidos e infraestruturas dixitais, esta área ofrece
resposta aos retos que a sociedade experimenta actualmente debido á transformación tecnolóxica. Son 4 as liñas de especialización das que dispón:
HUM 1. Tecnoloxías e contidos dixitais para a educación, o turismo e o ocio.
HUM 2. Conservación, recuperación e difusión do patrimonio.
HUM 3. infraestruturas lingüísticas e tecnoloxías da linguaxe.
HUM 4. Transformación da sociedad na contorna tecnolóxica.
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CAMPUS SUSTENTABILIDADE
No 2018 nace o Campus Sustentablidade co obxectivo de dar resposta aos principais retos ambientais e sociais da sociedade actual. O propósito do Campus Sustentablidade é posicionarse
como unha solución innovadora e vangardista que dea resposta ás ameazas e retos que están
a axexar á sociedade a un nivel global, coma o cambio climático, a sobreexplotación de recursos
ou o benestar social; de forma que impulse e apoie a transición cara un sistema máis sostible.
Debido ao profundo compromiso coa contorna natural
e social, as súas actividades
céntranse na mitigación, corrección e prevención contra
os impactos negativos producidos. Así, enfócase cara ao
obxectivo de explotar as oportunidades que se presentan
no ámbito do desenvolvemento sostible.
Coas súas accións, o Campus proponse construír unha rede de benestar ambiental e social,
onde as persoas vivan en harmonía coa contorna e se desenvolvan nun contexto de igualdade de oportunidades. Para desenvolver os seus obxectivos, o Campus Sustentabilidade divídese en 4 áreas de especialización:

CIDADE E TERRITORIOS
SOSTIBLES

ECONOMÍA CIRCULAR E
SOSTIBLE

Desenvolver solucións baseadas na natureza
no marco do urbanismo sostible, estreitamente
relacionado co territorio e a paisaxe.

Deseño e implantación de novos modelos de
crecemento económico cunha maior eficiencia
en canto ao uso de recursos naturais.

Contribuír na transición cara estándares máis
saudables nos hábitos e estilos de vida dos
cidadáns.

Xeración e utilización de fontes de enerxía
sostibles.

SUSTENTABILIDADE SOCIAL E
EDUCACIÓN AMBIENTAL

VIDA ACTIVA E SAUDABLE

Reutilización de envases, reciclaxe e valorización
de residuos de acordo aos ciclos da economía
circular.

Promover e fomentar o deporte e os hábitos
de vida saudables.

Aumenta o grao de cohesión, pluralidade e
inclusión na sociedade, volvéndoa máis activa e
defendendo a igualdade e a diversidade.

Aumentar a eficiencia e a sustentabilidade na
xestión do sistema público sanitario.

Potenciar a sensibilización da sociedade con
respecto á conservación da natureza por medio
do impulso da educación ambiental.

Facilitar a mobilidade, autonomía e benestar
dos cidadáns.
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3.3
SOPORTE E
APOIO Á
INVESTIGACIÓN
NA UDC

OTRI.
OFICINA DE TRANSFERENCIA DE
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
A Oficina de Transferencia de Resultados da Investigación créase co propósito de facilitar e
favorecer as relacións entre a Universidade e a Empresa a través da transferencia dos recursos
científico-técnicos universitarios ao sector empresarial.
A OTRI desempeña unha función de unión e coordinación entre os distintos grupos de investigación da UDC, fortalecendo os seus vínculos coa sociedade e impulsando as relacións
estratéxicas mediante a innovación e a transferencia de resultados.

PRINCIPAIS LIÑAS DE TRABALLO
Valorización de resultados de I+D+I
Deseño dunha estratexia para a adecuada protección da tecnoloxía desenvolvida, ademais
do grao de explotación da mesma e a súa novidade con respecto á xa existente.
Este labor pódese enfocar desde varios puntos:
Internamente, desde a OTRI, co apoio de servizos externos.
Mediante programas específicos de valorización de resultados impulsados desde a OTRI. Ata 2020
estes programas denominábanse Ignicia, Incita, Innovate e Sustenta. Porén, este ano fusionáronse
todos no Programa Transfire, que á súa vez se estruturou en dúas modalidades – unha de identificación e valorización e outra de maduración – dependendo das súas necesidades específicas e do
grao de madurez dos resultados presentados. En esta primeira convocatoria do programa presentáronse 36 tecnoloxías, das cales 6 foron seleccionadas para traballar no marco do programa.
Os criterios utilizados polo comité de avaliación foron os seguintes.

RELEVANCIA
DA IDEA

EQUIPO
INVESTIGADOR

APLICACIÓNS
DA
IDEA NA
SOCIEDADE

MADUREZ
DA
TECNOLOXÍA
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MERCADO OU
SECTOR POTENCIAL AO QUE
ESTÁ DIRIXIDA
A IDEA

COMPETENCIA
QUE PODE
TER A IDEA NO
PROCESO DE
TRANSFERENCIA

UDC

//

MEMORIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Explotación comercial dos
resultados de I+D+I
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Fomento da cooperación dos grupos
de investigación con outras entidades

Cos resultados obtidos nas investigacións, créase un catálogo de oferta
tecnolóxica que os poña en coñecemento do público, co fin de facilitar e
propiciar a transferencia a través de
contratos, licenzas ou establecemento
de empresas spin-off.

Lévanse a cabo actividades que permitan identificar oportunidades de
cooperación entre a Universidade e a
Empresa no marco de proxectos de
I+D+i e de servizos científico-tecnolóxicos especializados.
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NÚMERO E IMPORTE DE CONTRATOS ART.83
Número

Importe
252

4.673.769€

245

4.384.820€

Formación e visibilidade
Para promover a innovación e a transferencia de coñecemento desde os
investigadores da Universidade cara
a sociedade xeral, organízanse actos
formativos e divulgativos que permitan esta difusión.

PATENTES
TRAMITADAS

225
4.363.374€

2019

Ademais, as patentes conseguidas
polo persoal docente e investigador
tamén son xestionadas pola OTRI, que
lles serve apoio e asesoramento acerca da importancia da protección dos
resultados das súas investigacións,
trámites posteriores e a súa futura
explotación.

7

2020

2021

2019

2020

2021

6

4

SERVIZOS DE APOIO Á
INVESTIGACIÓN (SAI)
A oficina dos Servizos de Apoio á Investigación leva durante máis de 20 anos poñendo ao dispor da comunidade universitaria investigadora os recursos necesarios para o desenvolvemento excelente das súas actividades. Concíbese este servizo como unha ferramenta dinámica e
adaptada ás novas tecnoloxías, que dá resposta e soporte aos centros tecnolóxicos e entidades singulares de investigación.

TRANSFERENCIA DE COÑECEMENTO A
TRAVÉS DOS CONTRATOS ART. 83 LOU
A Lei Orgánica 6/2001 do 21 de decembro, de Universidades (LOU), recolle no seu Artigo 83 a
normativa referente aos contratos de colaboración con fins de desenvolvemento de traballos
científicos, técnicos, artísticos e actividades educativas de especialización ou formación entre
a Universidade e outras entidades ou persoas físicas.
Os contratos encadrados no Artigo 83 son
fixados polos grupos de investigación,
departamentos, centros e institutos de
investigación universitaria e profesorado

coas empresas e administracións públicas e
privadas que estean interesadas, co propósito de fomentar as iniciativas investigadoras e
de transferencia de resultados.

94

Todos os servizos contan cos recursos necesarios para ofrecer unha cobertura maior
que a que poden facilitar outros centros,
departamentos ou institutos da UDC.

Para cumprir co principal obxectivo, componse dun conxunto de servizos especializados en apoiar á comunidade científica,
técnica e humanística da investigación.

Unidades dos Servizos de Apoio á Investigación:
UAA: Análise de agua.

UM: Microscopía.

UAE: Análise estrutural.

UTC: Técnicas Cromatográficas.

UBM: Bioloxía molecular.

UTIA: Técnicas Instrumentais de Análise.

UEM: Espectroscopía molecular.

UX: Xeocronoloxía.

UEPM: Espectrometría de Plasma-Masas.
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3.4
EMPRENDEMENTO
UNIVERSITARIO
CON
CARACTERÍSTICAS
TECNOLÓXICAS

SPIN-OFF
Desde a Universidade explóranse posibilidades comerciais para os resultados das investigacións producidas no seu seo, resultando en empresas con base tecnolóxica e coñecemento
científico denominadas spin-off, que están participadas pola UDC.
O apoio ofrecido pola UDC aos creadores
destas empresas fai un percorrido completo
de principio a fin, partindo da análise inicial
da tecnoloxía e o deseño do plan de empresa, pasando pola constitución da sociedade
e realizando un seguimento das súas actividades ao longo do tempo.

No ano 2021, concluíuse a aprobación e creación de Artificial Intelligence Indestia S.L.,
coa participación da UDC. Con todo, durante
este exercicio non levou a trámite ningunha
nova empresa.

11

SPIN-OFF ACTIVAS EN 2021

1. Appentra Solutions
Proporciona ferramientas software de calidade a
organización do ámbito da enxeñaría, a ciencia e a
industria que habiliten un uso extensivo das técnicas de computación de alto rendemento (HPC).

2. Centro de estimulación cerebral
de Galicia
Empresa dedicada á estimulación cerebral non
invasiva, prestando servizos de utilización e desenvolvemento de técnicas e protocolos. A súa actividade céntrase en patoloxías neuro-psiquiátricas de alta prevalencia resistentes a tratamentos
tradicionais. Ademais, prestan servizos de asesoría
e consultoría médica.
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4. Manufactura de Enxeños
Tecnolóxicos (MINT)
Deseño, desenvolvemento e fabricación de dispositivos autónomos e plataformas robóticas. Durante 2021 realizouse unha ampliación do capital, entrando a empresa de formación Campus Training
como socio maioritario e mantendo a UDC a súa
porcentaxe do capital social, ademais de formalizar un pacto de socios sobre a nova estrutura da
sociedade.

5. Nerxus Quality Solutions
Dedicada ao desenvolvemento de metodoloxías
estatísticas desde 2015. Especialízase en ferramentas para o control da calidade de instalacións
en edificios no marco da Industria 4.0.

3. Ius Publicum Innovatio

6. Peloides Termales

Servizos de estudo e análise estratéxico sobre
regulación do dereito público e boas prácticas na
administración.

Con relación tanto co Departamento de Física
Aplicada da Universidade de Vigo como coa
Universidade da Coruña, esta empresa de base
tecnolóxica ofrece servizos de consultoría orientados ao mercado do turismo de saúde e benestar,
fomentando produtos e servizos para balnearios
e talasos.
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7. Phycosem Marine Agronomy

10. Torus Software Solutions

O seu labor céntrase na produción de semente
de alga mariña con fins de desenvolvemento de
produtos con aplicacións no ámbito da saúde,
alimentación e benestar.

Apoiando a empresas onde o rendemento das
aplicacións é crítico en campos como o financeiro, de telecomunicacións ou de enerxía, esta
empresa ofrece solucións de software de comunicación ultrarrápida. En decembro de 2021 asinouse un novo acordo de transferencia coa UDC,
resultando nunha adquisición de participacións
pola Universidade ata alcanzar o 10% do capital
social da sociedade.

8. Sedaqua
Ofrece un tratamento de depuración de augas
baseado en humidais artificiais, con aplicación en
pequenas poboacións e industrias. Cun transfondo enfocado na sustentabilidade, esta empresa
céntrase nos ámbitos do aforro enerxético, a eficiencia dos sistemas, a mellora continua e a protección do medio ambiente. En 2021 experimentou unha reestruturación coa saída de socios e a
entrada doutros novos, aínda que a UDC mantivo
a súa participación do 5% no capital social.
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VIVEIRO DE EMPRESAS
Este espazo de acollida a emprendedores da contorna da UDC créase en 2004 por mor do aumento da demanda de lugares para a creación e despegamento de startups. As empresas que
queiran unirse ao viveiro e presentarse ás convocatorias deben cumprir algúns requisitos:
Ter un proxecto de base tecnolóxica ou estruturado ao redor de coñecementos de corte
innovador.

Ser membro da comunidade universitaria, entendendo como tal: estudantes, egresados nos
últimos 5 anos, PDI e PAS.

11. Artif icial Intelligence Indestia
A nova incorporación ás spin-off ofrece servizos
baseados na intelixencia artificial orientado a
empresas inmobiliarias. Mediante o seu sistema,
realiza análises preditivas sobre o impacto de fotografías de inmobles sobre o cliente, autoetiquetados e ordenación óptima na plataforma para
maximizar o número de visitas e reducir custos.

9. Terravanza
Esta sociedade pon ao dispor dos seus clientes
servizos de asesoramento técnico, auditoría e
consultoría en terreo da enxeñería, planificación,
urbanismo e medio ambiente con solucións innovadoras e vangardistas, servindo como Gabinete
de Estudos Territoriais Avanzados.

As empresas integradas no viveiro teñen diversas prestacións e beneficios. Gozan dun lugar
onde instalarse con conexión de voz e datos, mobiliario e distintas estancias como salas de
reunións, salón de actos, aulas de formación, conserxería, áreas de descanso, aseos, aparcamento, etc. Ademais, desde o viveiro tamén se lles ofrece asesoramento na elaboración do
plan de empresa, na constitución da mesma, procura de financiamento, xestión empresarial
e de patentes, entre outros. Non só iso, senón que tamén se facilita o establecemento de relacións e conexións con outras empresas da contorna, fomentando a colaboración e a simbiose
entre elas.

En 2021 non se levou a cabo ningunha convocatoria para a oferta de novas prazas debido á
falta de espazo liberado.

EMPRESAS ALOXADAS

98

1. Enllo

4. Best Plastics Way

Ferramenta de software creada para organizar o
traballo en tareas, ordes de traballo ou ideas para
conseguir unha maior eficiencia.

Solución de revalorización dos plásticos para a súa
posterior reinserción no mercado, especialmente
no sector da construción.

2. Top Consultants

5. EXOMA Vet

Consultoría para a redución de custos e implantación de novas tecnoloxías e procesos.

Laboratorio biotecnolóxico de análise xenética
animal e consultoría veterinaria.

3. Merlin Software

6. Make Your Menu

Consultoría tecnolóxica especializada en sistemas
Backend, Internet of Things, realidade aumentada e realidade virtual.

Servizo de creación de menús personalizados
dirixidos ao terceiro sector mediante plataforma
dixital.
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Desde a Universidade da Coruña queremos afrontar os retos aos que a sociedade
se enfronta actualmente con paixón e motivación, tal e como marcan os nosos
compromisos como institución educativa.
vemento Sostible das Nacións Unidas,
achegando un efecto cohesionador e
integrador entre os distintos axentes
sociais cos que temos relación.

Coas actividades desenvolvidas e
promovidas pola Universidade preténdese contribuír ao alcance das metas
definidas nos Obxectivos de Desenvol-

04
DESENVOLVEMENTO DUNHA
CONTORNA SOCIAL, IGUALITARIA E
RESPECTUOSA CO MEDIO AMBIENTE
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4.1
IMPULSO DA
IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES

UNIDADE UNIVERSITARIA
DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Esta unidade créase no 2004 co fin de prestar garantías en canto á atención universitaria requirida polas persoas con discapacidade ou necesidades específicas que pertencen á contorna da UDC.
persoas atopan á hora de acceder a unha
educación en igualdade de condicións e
todas as implicacións desta problemática.

A función da ADI é facilitar a integración das
persoas con discapacidade na comunidade
universitaria da UDC, eliminando ou mitigando os obstáculos e barreiras que estas

A ADI márcase os seguintes obxectivos específicos:
Velar polos dereitos do alumnado e do persoal da comunidade universitaria
Facilitar o acceso á Universidade
Favorecer a integración e a independencia

Para conseguir estes obxectivos, defínese unha serie de liñas de traballo:
Asesoramento e sensibilización de toda a
comunidade universitaria acerca dos dereitos, as vivencias e as necesidades das
persoas minorizadas por discapacidade
ou por outras características.

Promoción dos dereitos das persoas con
discapacidade.

Atención individualizada, prestación de
axudas técnicas, e establecemento de
redes de intercambio de información e
apoio mutuo.

Establecemento de redes de colaboración
na atención á diversidade mediante convenios con outras universidades, organismos gobernamentais e non gobernamentais, etc.

Formación en temas relacionados coa diversidade e a integración na Universidade.

Eliminación progresiva das barreiras
arquitectónicas e de comunicación en
todos os campus da Universidade da
Coruña.

Transmitir e difundir información á comunidade universitaria
Asesorar nas posibles adaptacións
Eliminar as barreiras arquitectónicas
Dinamizar as canles e redes de comunicación
Fomentar actividades relacionadas coa diversidade e integración social
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Na actividade relativa ao curso 2020/2021 destacamos os seguintes hitos:
V Xornadas sobre diversidade na
universidade.

Coordinación do grupo “Comunicación
e TIC” dentro da Rede SAPDU de todos
os servizos de atención á diversidade das
universidades españolas, pertencente a
CRUE-Asuntos Estudantís.

VI Xornada de traballo da Rede de SAPDU
(Servizos de atención á discapacidade das
universidades españolas).

Elaboración da Campaña para o 3 de
decembro (Día internacional das persoas
con discapacidade) para a Rede SAPDU
e CRUE-Asuntos Estudantís, este ano co
lema #impulsoSAPDU.

Participación no proxecto da ANECA e
Fundación ONCE: Última fase de creación
do documento do “Proxecto para a creación dun marco para a autoavaliación das
universidades españolas na mellora das
súas actuacións en materia de inclusión
de persoas con discapacidade”.
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OFICINA PARA A
IGUALDADE DE XÉNERO
No 2007 créase a Oficina para a Igualdade de Xénero (OIX), adiantándose á obrigación imposta na Lei Orgánica de Universidades. As súas accións céntranse en asegurar o cumprimento
do principio de igualdade entre mulleres e homes no ámbito da Universidade da Coruña, así
como alcanzar no seu seo a plena incorporación das mulleres na vida política, cultural e
científica.
O propósito desta oficina é lograr que a
actividade docente, investigadora e laboral
manteña un carácter equilibrado e igualitario, así como eliminar e impedir calquera

manifestación de discriminación por razón
de xénero que sexa susceptible de ocorrer
na contorna da Universidade.

Desde a OIX préstanse os seguintes servizos a través das súas actividades e iniciativas:
Promoción de estudos sobre situacións de xénero
Amparar a introdución da perspectiva de xénero na docencia e na investigación
Describir e desenvolver actividades de difusión, sensibilización e extensión
Impulsar accións que garantan condicións igualitarias
Colaborar con institucións e administracións públicas e privadas
Coñecer, informar e resolver os posibles conflitos
Servir como observatorio de situacións de xénero

Algúns elementos destacables que dan forma e sentido á oficina son o Plan de Igualdade, o
Protocolo de Actuación ante o Acoso Sexual e a Guía sobre Feminismo, Xénero e Igualdade,
elaborados pola OIX. No ano 2021 a actividade da oficina orientouse á promoción de eventos
de divulgación sobre igualdade, á formación e á publicación de diversas convocatorias de
concursos e axudas.
Outra das labores levadas a cabo pola oficina é a publicación de estatísticas en base
aos resultados obtidos en distintos estudos
acerca das desigualdades que puidesen
existir entre PDI, PAS e alumnado da UDC.
No momento que se identifican e analízanse
ditas desigualdades, a OIX tamén se encarga
de deseñar estratexias que permitan abordalas e eliminalas.
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A OIX tamén realiza unha importante función dentro das redes de traballo nas que
pertence ou colabora. Así, participou na
elaboración de políticas públicas no seo da
UDC formando parte da Rede de Unidades
de Igualdade de Xénero para a Excelencia
Universitaria (RUIGEU). Tamén estableceu
relacións de colaboración con institucións
públicas da Deputación e do Concello da Coruña e de Ferrol, a Consellería de Emprego
e Igualdade a través da Secretaría Xeral da
Igualdade, a Valedora do pobo e o Instituto
das Mulleres.

105

UDC

//

MEMORIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

//

20/21

CENTRO DE ESTUDOS DE XÉNERO
E FEMINISTAS
O Centro de Estudos de Xénero e Feministas (CEXEF) créase co propósito de establecer un
espazo de investigación de carácter aberto e multidisciplinar que integre e dea cabida a todas
aquelas persoas investigadoras que desenvolvan as súas liñas de traballo sobre aspectos relacionados co xénero ou feminismo.

Cumpre á súa vez un papel como espazo de
formación no que desenvolver cursos con temáticas e público diverso. O obxectivo desta
faceta do centro é ofrecer contidos e formatos de calidade que as persoas que traballan
ou desexan traballar no campo da igualdade poidan aproveitar para mellorar tanto a
actividade investigadora como a práctica
profesional.

Á súa vez, o CEXEF proponse como espazo
de encontro e de diálogo buscando estar en
continuo contacto coa realidade social máis
próxima, así como establecer conexións e
redes de traballo que permitan manter relación e coñecer a situación noutros puntos do
globo.
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II Plan de Igualdade
Como garantía de responsabilidade e respecto pola comunidade, desde a UDC actualizamos
o Plan de Igualdade para o período de 2019-2022, sendo conscientes de que os obxectivos teñen que ser implementados e adaptados á realidade de cada día. No contexto da cuarta onda
feminista, redactamos o II Plan de Igualdade ao redor de catro eixos de traballo:
1. Gobernanza, Responsabilidade Social e

3. Prevención e intervención fronte á

2. Perspectiva de Xénero na actividade

4. Conciliación, desenvolvemento

Transversalidade.

violencia machista.

docente e investigadora.

persoal e carreira profesional.

En cada eixo defínense accións que van dirixidas a cada colectivo da estrutura da UDC:
profesorado, alumnado e persoal de administración e servizos, pero tamén, en última
instancia a toda a sociedade.

Durante este curso realizáronse diversas actividades, que se detallan a continuación:

Converxen. Conversacións en torno ao xénero.
Ciclo de charlas nas que dúas persoas expertas, unha de academia e outra do ámbito
social-profesional, conversan sobre unha mesma temática achegando as perspectivas e
contextos do seu ámbito de aplicación.

I Xornadas internacionais. Mulleres detrás
dos videoxogos. Entre o 2 e o 9 de outubro
de 2020 o CEXEF colaborou activamente na
organización das I Xornadas internacionais
“Mulleres detrás dos videoxogos” desenvoltas
de maneira virtual na Universidade da Coruña.

VIII Edición do Curso de Historia de Teoría
Feminista. Dirixido por Rosa Cobo Bedía, e celebrado en liña entre febreiro e maio de 2021.

II Ciclo de conferencias e talleres SON [elas].
Creatividade e produción de contidos sonoros. Desenvolveuse entre o 22 de marzo e o
3 de maio de 2021 na Facultade de Ciencias
da Comunicación apoiado polo CEXEF na súa
organización, co propósito de dar visibilidade
a especialistas e profesionais de diversos ámbitos da creación de son.

Conferencia “Xenealoxía feminista en tempos
de pandemia” de Marcela Lagarde.
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No marco deste plan, elabórase:

Un Protocolo de actuación ante situacións
de acoso sexual, por razón de sexo, por
orientación sexual e identidade ou expresión
de xénero na UDC, de aplicación a todos os
centros, servizos e instalacións da universidade. Inclúe ao persoal docente e investigador, de administración e servizos, alumnado
e ao persoal subcontratado ou autónomo.
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Unha guía feminista para previr e actuar
contra as violencias machistas nas asociacións de estudantes, como ferramenta de
traballo para facilitar a comunicación e a
reflexión sobre a necesidade de abordar
este problema de maneira integral e radical.
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4.2
INTERNACIONALIZACIÓN
E EMPREGABILIDADE
DA COMUNIDADE
UNIVERSITARIA

PROGRAMA INTALENT
En 2021 concluíu a primeira edición do programa INTALENT UDC-INDITEX, que permitiu, tras
un proceso de contratación en réxime de concorrencia competitiva no que participaron 316
investigadores de 48 nacionalidades procedentes dos cinco continentes, a incorporación á
UDC de 6 investigadores postdoutorais con proxección e ampla traxectoria internacional, en
áreas de investigación tan diversas como o desenvolvemento biomédico de sensores intelixentes para enfermidades dexenerativas e de nanomateriales para a rexeneración celular, a
antropoloxía social en comunidades rurais, a obtención de biomateriales para a rexeneración
de cartilaxes en humanos, as disrupcións históricas no proceso de trasformación da cultura
medieval á cultura moderna, a desigualdade de xénero na esfera pública ou a exploración de
técnicas de rendering e iluminación avanzadas para a visualización científica.
(2022-2026). O seu obxectivo é captar a non
menos de nove novos investigadores de
nivel Ramón e Cajal, convertendo así á UDC
nun polo de atracción e nunha institución
de referencia para investigadores RyC.

Co programa INTALENT, a UDC mellorou o
seu posicionamento e atractivo en investigación, ao conseguir os seis investigadores
incorporados, importantes recoñecementos
de ciencia excelente, autonómicos, nacionais
e europeos (entre eles unha Starting Grant do
ERC e cinco Ramón e Cajal). Ademais, xerou
un importante salto cuantitativo ao reportarlle uns ingresos próximos aos sete millóns
de euros, o que implica un retorno superior a
cinco euros por cada euro investido no programa.

INTALENT ofrece aos investigadores seleccionados un contrato que lles vincula á
UDC cun salario competitivo, engadíndolles
estabilidade profesional e o acceso ás instalacións, servizos e equipos necesarios para o
desenvolvemento da súa investigación. Os
investigadores, ademais, imparten docencia
nos graos e posgraos da UDC, e colaboran
coa propia institución en actividades de
divulgación.

Para dar continuidade á iniciativa e mellorala,
neste ano 2022 asinouse un novo contrato
para unha segunda edición do programa
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Cun orzamento total de 1.450.000 euros, durante a primeira fase do programa
(2016-2021) ofrécense aos investigadores seleccionados as seguintes condicións:
Contrato de ata 3 anos na UDC.
Salario de 45.000 euros por ano.
30.000 euros por proxecto para a investigación propia.
Asesoramento técnico.
Independencia investigadora.
Instalacións para a execución do proxecto.

As persoas beneficiadas tiveron que cumprir os seguintes criterios:
Mínimo 3 anos de experiencia postdoutoral.
Con interese en convocatorias nacionais e internacionais de ciencia excelente como as
ERC, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva.
Polo menos dous anos de experiencia internacional nun centro de I+D+i.
Traxectoria investigadora excelente e capacidade de crear novo coñecemento.
Potencial como investigador independente, profesional e madurez, cunha prometedora
carreira científica.
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INDITEX-UDC

As persoas matriculadas en estudos de doutoramento na UDC teñen a posibilidade de realizar
estancias predoutorais en centros de investigación no estranxeiro a modo de formación complementaria, o que lles permite acceder á obtención de mención internacional na súa tese de
doutoramento. Grazas á colaboración entre Inditex e a UDC, a través da Escola Internacional
de Doutoramento (EIDUDC) é posible presentar a convocatoria destas axudas para facilitar
aos investigadores a posibilidade de levar a cabo estas estancias.

Axudas para estancias predoutorais INDITEX-UDC 2021

21

Persoas
beneficiadas

81
Máis de
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Os obxectivos específicos definidos para o Programa Berce son os seguintes:
Atraer talento de calquera parte do mundo.
Motivar aos investigadores da UDC para participar en iniciativas de ciencia excelente.
Facilitar as oportunidades de desenvolvemento profesional na UDC para os futuros
líderes de investigación.
Prestar soporte técnico e mentorización aos solicitantes.

A UDC ofrece unha serie de vantaxes como institución de acollida para os investigadores que queiran adherirse ao programa:
Oportunidade científica: numerosos investigadores novos destacan en áreas de
investigación da UDC.
Oportunidade social: A estrutura de dous campus diferentes implica contornas diferentes, ambos os abertos ao mar e de fácil adaptabilidade climática.

mil euros en axudas

Oportunidade económica: O uso eficiente dos recursos, tanto económicos como
ambientais, permite lidar cunha economía saneada e limpa.

PROGRAMA BERCE
Nos obxectivos definidos no Plan Estratéxico da Universidade da Coruña contémplase a xeración dun ambiente universitario internacional e lograr unha produción científica baseada na
calidade e a excelencia. Neste contexto, a UDC arrincou un Programa de apoio á Ciencia Excelente, o Programa Berce, co propósito de fomentar a presentación de propostas exitosas de
investigadores en convocatorias tanto nacionais como internacionais de maneira individual. O
seu obxectivo fundamental é establecer as bases para que investigadores de calquera procedencia atopen atractiva e escollan á UDC como a institución para levar a cabo a súa investigación de excelencia.
O programa pretende, tal e como indican as
súas siglas, facilitar a benvida, estabilización
e retorno de ciencia excelente. Conta cunha
serie de accións concretas que incentivan
a investigadores tanto da UDC como de
calquera punto do globo para desenvolver os
seus proxectos na nosa universidade. Entre
estas accións, atopamos algunhas como
servizos de acollida, asesoramento, inter-

mediación, axuda á incorporación e maior
financiamento. O programa vai dirixido a
investigadores de calquera nacionalidade,
que cumpran os requisitos para optar a
algún proxecto de ciencia excelente e que
sexan candidatos ou gañadores dalgunha
convocatoria de ciencia excelente, coa única
condición de que a UDC sexa a Host Institution do proxecto.

Actualmente, no programa Berce existen dous esquemas específicos, correspondentes ás convocatorias de ERC Grants e de Ramón e Cajal. Para os investigadores
relacionados con eles, levan a cabo unha serie de medidas específicas:

Soporte técnico: Asesoramento en procesos
de solicitude, avaliación e revisión das
propostas.

Estabilidade profesional: Acceso a unha
praza de carácter indefinido na UDC.
Salario competitivo: Acorde á categoría
da persoa candidata.

Independencia e liberdade: de investigación.
Apoio investigador: Consideración de
calquera necesidade específica do proxecto.

Acceso integral: aos servizos da UDC.
Espazo propio: Oficinas e áreas privadas
para o proxecto do investigador.

Flexibilidade: nas condicións e necesidades
concretas de cada investigador.

Durante este curso 2020/2021 foron seleccionados 6 investigadores dos 15 candidaros RyC,
alcanzando cifra récord de 16 investigadores RyC na UDC. Ademais, continuouse apoiando o
traballo de 14 investigadores candidatos ás convocatorias do European Research Council, dos
cales 11 chegaron a presentar unha proposta.
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ESPAZO COMPARTIDO
O programa Espazo Compartido nace no 2013 creado pola Universidade da Coruña por inciativa do Consello Social e do Vicerreitorado do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social
como un programa de formación orientado a mozos e mozas con discapacidade cognitiva,
no cal se impulsa a obtención de habilidades persoais, sociais e competencias básicas que
fomenten a empregabilidade e a inclusión laboral deste colectivo. Desde o curso 2017-2019, a
UDC ofértao como título propio de posgrao, cumprindo co obxectivo do Plan Estratéxico da
Universidade acerca de ser aberta, inclusiva e consciente da realidade social da súa contorna.
á realidade do mercado laboral ofrézalles as
máximas posibilidades de integración laboral ao finalizar.

O proxecto ten a iniciativa de facilitar o
acceso e integrar no sistema universitario a
persoas con estas características, habitualmente obstaculizados polas barreiras de
acceso que atopan no sistema educativo. No
programa aproxímase a educación universitaria ao alumnado, adaptando metodoloxías
e contidos ás condicións específicas deste
grupo, ademais de contar cun programa de
prácticas externas para que o achegamento

O obxectivo primordial do programa é
contribuír á construción dunha autoimagen
positiva e da concepción dun proxecto de
vida autónomo por parte dos estudantes, así
como integralos no sistema universitario e
no mercado laboral.

UDC

//

MEMORIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Talentos Inclusivos é un programa impulsado da man do Consello Social e do Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC) da UDC, co obxectivo
de achegar a tecnoloxía e a ciencia a mozos non universitarios para promover a vocación pola
ciencia, a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas, así como a adquisición de habilidades
nestes ámbitos, facendo visible a utilidade social de persoas con Parálise Cerebral (PC). Desde
o proxecto, explórase a forma na que a aplicación da tecnoloxía pode resolver algúns dos retos
diarios aos que se enfrontan as persoas con parálise cerebral.

centro ASPACE Coruña. O obxectivo desta
iniciativa foi espertar vocacións tecnolóxicas
entre os estudantes de Secundaria e Bacharelato, á vez que visibilizar a diversidade
funcional.

Na primeira edición desta iniciativa durante o curso académico 2020-2021, máis dun
centenar de estudantes de centros educativos da provincia da Coruña desenvolveron
solucións tecnolóxicas para os dez retos propostos por persoas con parálise cerebral do

O empoderamento das persoas ás que
actualmente, aínda se lles restrinxe a
capacidade de decisión sobre a súa vida.

A inclusión nos espazos educativos universitarios para que poidan obter unha certificación académica.

A mellora na formación que lles facilitará a
autonomía e o acceso a outros recursos.
A transmisión de valores aos estudantes que
compartan o espazo co alumnado do programa para que adquiran unha visión máis
próxima e menos estereotipada da discapacidade intelectual.

A formación en habilidades sociais e comunicativas básicas para mellorar as posibilidades de ingreso no mundo laboral.
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TALENTOS INCLUSIVOS

Ademais, o programa expón os seguintes obxectivos específicos destinados a mellorar a
vida das persoas con discapacidade intelectual:

A adquisición de habilidades laborais
básicas.

//
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PROGRAMA LABORALIA
Laboralia é un programa de formación dirixido a estudantes e graduados sobre competencias
profesionais, co obxectivo fundamental de mellorar a inserción laboral e fomentar a cultura
emprendedora no ámbito universitario.
En colaboración co Consello Social, a Fundación Universidade da Coruña e Fundación
Ronsel, o programa proponse achegar aos
asistentes formación e información de utilidade en canto ás dinámicas máis actuais do
mercado laboral e da selección de persoal
nos perfís máis demandados a través dunha
metodoloxía práctica. Ademais, ofrécese ao
participantes asesoramento para axudalos a
deseñar estratexias para fortalecer o seu per-

fil profesional, mellorando así o seu potencial
éxito á hora de conseguir oportunidades nas
que desenvolver a súa carreira. En canto ao
equipo docente, Laboralia conta con expertos
con ampla traxectoria no campo da orientación e asesoramento laboral e do emprendemento, ademais de colaborar con expertos
en xestión de recursos humanos, xornalismo
e comunicación vinculados a empresas de
prestixio nacional e internacional.

Laboralia 2020, dividiuse en tres talleres celebrados de forma telemática, baixo os títulos de
“eSports e novas profesións” “O futuro é dixital ou non é” e “¿Porqué formarse en novas tecnoloxías dixitais?”.
No ano 2021 celébrase o décimo aniversario do programa, realizando dúas xornadas enmarcadas dentro da edición Laboralia 2021 “Formación e emprego na era do dato” a través do fío
conductor “Data Analytics” con máis de 200 inscritos. Esta edición, celebrada de maneira presencial os días 9 e 10 de novembro no hotel Attica 21 Coruña, dedicouse a explorar as posibilidades da análise de datos no desenvolvemento e a orientación formativa, así como
na selección e xestión do talento e competencias dos perfís máis demandados.
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Desde a Universidade da Coruña búscase que os alumnos perciban unha integración no sistema laboral a raíz da súa experiencia universitaria, considerando fundamental manter unha
frutífera relación universidade-empresa para cumprir co noso compromiso de formación
completa. Con esta relación conectamos os postos de formación dos que dispoñen as empresas cos alumnos que buscan poñer en práctica os coñecementos adquiridos durante os seus
estudos.
A misión da FUAC é a de promover a investigación, a formación, o emprego e a transferencia de coñecemento en colaboración coa
UDC, impulsando a participación de entidades públicas e privadas no desenvolvemento
social e económico da sociedade.

A Fundación Universidade da Coruña (FUAC)
é unha organización sen ánimo de lucro
encargada de xestionar a oferta de prácticas
externas do alumnado, así como o desenvolvemento e o apoio ao financiamento de
iniciativas da UDC.

Ao longo do curso académico 2020/21 xestionáronse un total de 1.185 prácticas profesionais a
través da fundación, ademais de haber promovido dous proxectos internacionais e un nacional:
TRASLATIO. Ou patrimonio marítimo dos camiños do mar a Santiago
LOW CARBON INNOVATION
AQUA-MOZ

No 2021 nace da man do Consello Social da UDC coa colaboración da joint-venture Sngular-Teamlabs o primeiro programa de fomento do emprendemento baseado nas TIC e transformación dixital de microempresas da UDC baixo a marca AddVenture. Está enfocado a
mozos recentemente titulados universitarios, microempresas, profesionais e traballadores
autónomos das zonas da Coruña e Ferrol que pretendan levar á realidade unha idea de negocio, ou que decidisen redefinir a súa estratexia empresarial, apoiándose de maneira intensiva
no uso das TIC.
Ao finalizar este programa os participantes
lograrían definir e validar un modelo de negocio, unha proposta de valor, unha estratexia de e-commerce, e unha proposta de
márketing dixital. Ademais, dominarán o uso
de ferramentas que lles permitirán optimizar
procesos e acceder a financiamento externo.

Na primeira edición deste programa participaron 23 alumnos, 3 de fóra de Galicia, e titorizáronse 17 proxectos emprendedores.
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PROGRAMA ADDVENTURE

O programa, conta coa participación de
expertos en innovación, emprendemento,
e-commerce e transformación dixital, e aplica unha metodoloxía baseada, fundamentalmente, en sesións de traballo en equipo,
que permiten aos participantes adestrar
competencias clave para liderar e emprender con enfoque corporativo e en contornas
de incerteza.
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4.3
PROTECCIÓN
DO MEDIO
AMBIENTE E
DA SAÚDE NA
NOSA
CONTORNA
OMA.
OFICINA DE MEDIO AMBIENTE
Na Oficina de Medio Ambiente (OMA) temos moi en conta o importante papel que a concienciación
ambiental xoga na transición cara a un modelo de consumo sostible. A OMA depende do Vicerreitorado de Economía, Infraestrutura e Sustentabilidade, e é a encargada de xestionar integralmente as
actividades relacionadas coa sustentabilidade e o medio ambiente, así como fomentar a participación
da comunidade universitaria nestas cuestións.
Desde esta oficina potenciamos o alcance e
a asimilación da mensaxe a través de programas de especialización en sustentabilidade que complementen a formación dos
membros da comunidade universitaria en
materia ambiental, como mecanismo fundamental do noso labor de implicación
e concienciación.

Tamén se realizan funcións de difusión e divulgación das actividades realizadas e temas
de interese para a comunidade, para o que
dispón dun espazo propio na web da universidade e xestiona perfís en diversas redes
sociais.

Durante o curso 2020/2021 leváronse a cabo diferentes actividades coa colaboración de persoal voluntario e 14 estudantes bolseiros, dous deles da OMA e outros 12 asociados de forma
híbrida entre a OMA e o Green Campus da súa facultade, sendo un exemplo de participación
e de respecto pola contorna. Entre estas actividades, poden destacarse as seguintes:
Organización de eventos relacionados coa
caracterización dos residuos. “Minicharlas”
ao alumnado para a formación en separación de residuos en orixe. Exposicións en 5
facultades onde se levou a cabo a caracterización dos seus residuos xerados baixo o
proxecto “O lixo na UDC: modelo Nostián”.
Participación en iniciativas internacionais,
como a semana europea de prevención de
residuos.

Proxecto Ríos: asistencia en limpeza e
inspección de calidade biolóxica do río
Lagar no seu paso polo campus de Elviña.
Eco-auditorías e instalación de caixas “2caras, 2usos” encadradas nas campañas de
aforro de auga, enerxía e papel. Nova visita
a EDAR de Bens.
Difusión da OMA e dos centros Green Campus en web e redes sociais. Promoción dos
Premios UDC Sustentabilidade.

Accións enmarcadas no programa de
mobilidade sostible: Promoción do servizo
de préstamo de bicicletas, organización e
participación en roteiros en bicicleta e en
talleres de ergonomía e mantemento.
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Colaboración e asistencia loxística, fotográfica e de reporte en conferencias e talleres organizados no contexto do Marzo Ambiental.
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EDUCANDO PARA A SUSTENTABILIDADE

GREEN CAMPUS

O proxecto Educando para a Sustentabilidade é unha iniciativa para a formación e participación en temas relacionados coa sustentabilidade ambiental e social por parte da comunidade
universitaria, a través do marco “Campus, Casa, Cidade: Laboratorios do cambio”. Nel sitúase
o programa Marzo Ambiental 2021 como ciclo específico para a promoción destes obxectivos,
tratando, entre outros, os seguintes temas:

En colaboración coa Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor (ADEAC), a Universidade da Coruña comprometeuse a implantar os procedementos de xestión ecolóxica nos
seus centros e facultades baixo a etiqueta Green Campus por mor da firma dun convenio que
os converte en membros da International Foundation for Environmental Education (FEE).

Emerxencia climática
Pandemia e sustentabilidade

Para tratalos, realízanse actividades de distinto tipo, sendo o ciclo
de conferencias e mesas redondas
a tónica máis habitual. Tamén se
levaron a cabo talleres formativos
en sustentabilidade e actividades
prácticas e técnicas baixo a iniciativa “Manchando as mans”, así como
diversas exposicións de temática
ambiental situadas nas Escolas e
Facultades da UDC.

Exercicio e saúde
Consumo responsable e agroecoloxía
Enerxía, Auga, Residuos e compostaxe
Ruído
Ecodiseño
Mobilidade
Pegada ecolóxica e hídrica
Biodiversidade
Xeorreferenciación participativa
Eco-auditorías

Green Campus recolle a filosofía, metodoloxía,
experiencia e obxectivos do programa internacional Eco-Schools, o cal adapta ás necesidades
e retos específicos da comunidade universitaria.
Os principais elementos desta iniciativa son:
Creación dun Comité Ambiental
Eco-auditorías
Desenvolvemento dun Plan de Acción
Declaración sobre o compromiso ambiental
adoptado, asesoramento, comunicación e
avaliación permanente e periódica

Estes elementos deben ser cumpridos por toda
Facultade ou centro que opte á obtención da
“bandeira verde”.

En este curso 2020/2021 entraron por primeira vez no proceso de obtención das bandeiras
os seguintes centros:
PROGRAMA MONTE DA FRAGA
O Monte da Fraga é unha área forestal con especies autóctonas próxima á Facultade de Ciencias do campus de Elviña que foi reforestado pola UDC despois de eliminar a maior parte dos
eucaliptos que se atopaban na zona en 2006. Esta restauración do medio forestal pretende
recuperar os ecosistemas e o valor paisaxístico propio das áreas costeiras atlánticas, mentres
serve como escenario para numerosas iniciativas da comunidade universitaria. A creación de
elementos destinados ao estudo e investigación, a promoción do voluntariado ambiental, a
creación de humidais e eliminación de especies exóticas e a achega dunha referencia verde
na cidade da Coruña, atópanse entre estas iniciativas.
En este curso académico 2020/2021 leváronse a cabo as seguintes actividades, nas que
participaron 240 estudantes:

Exposición e identificación de fungos
Plantación de árbores
Roteiros temáticos
Xornadas de eliminación de especies invasoras

Facultade de Ciencias

Facultade de Socioloxía

E, ademais, os seguintes entraron no
proceso de renovación:
Campus de Ferrol

Dúas facultades sometéronse ao
proceso de avaliación para a obtención da bandeira, conseguindo un
resultado positivo a Facultade de
Economía e Empresa.

Facultade de Fisioterapia
Facultade de Ciencias da Educación
Facultade de Ciencias da Saúde
EU Arquitectura Técnica
ETS Arquitectura
ETS Camiños, Canles e Portos

Proxecto Ríos
Plogging
Baño de bosque
Construción de refuxios
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UDC SAUDABLE

GREENMETRIC
O GreenMetric World University Ranking busca ofrecer información sobre a situación e o desempeño ambiental das universidades de todo o mundo a través da publicación anual dunha
clasificación que atende a criterios relacionados co medio ambiente como a loita contra o
cambio climático, a xestión da enerxía e a auga, ou a reciclaxe e xeración de residuos. Esta
iniciativa procedente da Universidade de Indonesia arrancada en 2010 avalía a día de hoxe con
máis de 900 universidades a nivel mundial.

A UDC é unha contorna que protexe e favorece a saúde, promovendo coñecementos e habilidades orientadas cara aos estudantes e traballadores, guiándoos nun estilo de vida máis
saudable. Ademais de ser un motor de investigación e formación de profesionais futuros, é
unha contorna onde interactúan os factores ambientais, organizativos e persoais que afectan
o benestar e a saúde.

Os resultados publicados a finais de ano
reflicten unha mellora con respecto aos do
ano 2020. Neles, a UDC posiciónase no posto
4 das 28 universidades españolas participantes, escalando un posto desde o ano anterior.
No ámbito internacional o posto alcanzado é
o número 49 de entre as 959 universidades

No 2014 o Consello de Goberno da Universidade da Coruña, aproba a adhesión da organización de ensino coruñés á Rede Española de Universidades
Saudables e créase a Oficina UDC
Saudable e dúas comisións: Comisión
Técnica e Comisión de Apoio. Este acordo supón a elaboración dun proxecto
de traballo que fomente a saúde na
cultura universitaria, nas súas políticas
institucionais, estrutura, procesos e
plans de estudo, identificando as necesidades da comunidade universitaria.

incluídas na clasificación, subindo 16 postos
respecto a a edición anterior e marcando
así o mellor resultado obtido desde o inicio
de GreenMetric. Con estes datos na man, a
UDC sitúase entre o 5% de universidades con
mellores resultados do mundo.

A evolución dos resultados obtidos non fai máis que afianzar o compromiso da UDC coa contorna
natural e o desenvolvemento sostible, seguindo unha senda de mellora continua.

OBXECTIVOS:
Ser exemplo de saúde na sociedade no seu conxunto.
Fomentar a investigación, a docencia e o intercambio na
área de Promoción da Saúde.
Promover e favorecer a cooperación entre os organismos
de saúde pública, as institucións comunitarias e as
universidades.
Participar en proxectos internacionais e no desenvolvemento de proxectos comúns coa Rede.
Fomentar e aumentar a oferta de actividades relacionadas coa promoción da saúde da comunidade universitaria.

R E S U LTA D O S D E I N D I C A D O R E S A M B I E N TA I S
Continuamos traballando na mellora ambiental da nosa contorna e a sensibilización da comunidade universitaria, de forma que camiñemos cara a unha xestión ambiental máis responsable mediante a sustentabilidade no uso dos recursos.
En relación con diversas actividades económicas, a actividade universitaria non conta
cun impacto ambiental grave, pero como
proba do compromiso, queremos avanzar
na avaliación, control e medición dos nosos

consumos. Un paso relevante, foi a medición
da pegada de carbono para presentar as
emisións asociadas de forma transparente
aos nosos grupos de interese.

Conferencia “Código europeo contra o cancro” (Asociación Española contra o Cancro-AECC)
destinada ao alumnado do Grao en terapia ocupacional.
Convenio UDC Saudable coa Asociación do Dano Cerebral da Coruña (ADACECO).
Iluminación de edificios da UDC de cor verde polo Día Mundial contra o Cancro.

10.000 seguidores en Facebook.
Beneficios e efectos secundarios das vacinas na prevención da pandemia da COVID-19.

tCO2 eq. en 2020

Conferencia de FEAFES na Escola Universitaria de Arquitectura Técnica, “Xestión e manexo
do estrés).

CONSUMO DE AUGA (m3)
46.542

CONSUMO DE ENERXÍA (kWh)

65.708

2017

23.509.255
23.943.747

2018

61.088

2018

22.987.666
24.176.387

2019

69.938
61.088

2019

22.987.666

2020

A xestión do tempo como determinante da saúde, a través de diferentes infografías explicativas sobre esta temática.

Convenio coa Federación de Planificación Familiar Estatal para un punto de asesoramento en
saúde sexual dos estudantes situado no Campus de Ferrol.

29.973
2017

Nas actividades desenvolvidas no curso 2020/2021 destacamos:

46.542

2020
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23.509.255
23.943.747
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4.4
PARTICIPACIÓN
NA CONTORNA
DA COMUNIDADE
UNIVERSITARIA

CONSELLO SOCIAL
O Consello Social é o órgano de participación da sociedade na universidade. A súa misión é velar pola
satisfacción das necesidades e expectativas da sociedade por parte da universidade e promover a
excelencia na docencia, na investigación e na transferencia de resultados.
Desta forma, un dos seus principais obxectivos
estratéxicos é o seu compromiso co desenvolvemento social, económico e cultural de Galicia.
Para logralo identifica, asigna recursos, coordina
e supervisa proxectos universidade-empresa-terceiro sector, orientados a lograr un maior achega-

mento da universidade aos intereses da sociedade, fomentando, ademais, a reflexión colectiva ao
redor da cuestión universitaria, mediante unha
política de comunicación proactiva, que pretende promover o diálogo público, aberto, construtivo e plural.

Algunha das iniciativas que levan a cabo desde o Consello Social da UDC son:
Certame de Creación Gráfica 2021. A través desta
convocatoria anual, o Consello Social da UDC e a
Fundación CIEC pretenden contribuír ao fomento e á proxección da actividade artística en Galicia, estimulando a creatividade dos mozos que
destaquen por demostrar especiais aptitudes no
ámbito da arte gráfico.

Informe sobre a acreditación do Campus de
Ferrol. Entrega da acreditación de Campus de
Especialización ao Campus Industrial de Ferrol
por parte do presidente da Xunta de Galicia, D.
Alberto Núñez Feijóo. Convértese desta maneira en pioneiro en España en especializarse na
industria naval.

Presentación da Asociación Alumni UDC.
Presentación no Paraninfo da Maestranza
da Asociación de Antigos/as estudantes da
Universidade da Coruña Alumni UDC. O presidente do Consello Social foi o encargado de
clausurar o evento.

Acto de presentación da Memoria de Responsabilidade Social 2019-2020: na que se recolle a
contribución da UDC á súa contorna nun contexto de incerteza marcada pola COVID-19. Este
acto celebrouse tanto en formato presencial
como virtual baixo o lema “A resposta da UDC
ante a COVID-19”.
Evento Workshop “A Universidade do Futuro”
coa participación do presidente do Consello
Social da UDC. O evento tivo como obxectivo
facer unha aproximación dos actores que deben
colaborar para a construción da universidade do
futuro, con enfoque na colaboración universidade-empresa.

Por outra banda, o fomento de relacións universidade-sociedade constitúe o punto de partida da
estratexia do Consello Social da UDC. A través dos premios Impulso, Confianza e Emprende, pretenden contribuír a este fin, poñendo en valor as boas prácticas desenvolvidas pola UDC en materia de
colaboración universidade-empresa e emprendemento:
Premios Impulso UDC.

Premios Confianza UDC.

Recoñecen o labor dos grupos de investigación
que destacan nos seguintes ámbitos: transferencia de coñecemento ao sector produtivo,
internacionalización e captación de recursos
externos.

Recoñecen o apoio das empresas e institucións
que colaboraron coa Universidade da Coruña
no desenvolvemento de proxectos e iniciativas
innovadoras nos ámbitos da I+D+i, docencia e
extensión universitaria.

Premios Emprende UDC.

Outorgan recoñecemento público aos estudantes e titulados da UDC coa mellor idea emprendedora.

122

123

UDC

//

MEMORIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

//

20/21

UDC

//

MEMORIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

MOBILIDADE INTERNACIONAL
A mobilidade internacional é considerada como unha experiencia moi beneficiosa para a carreira
académica ou profesional dos integrantes da comunidade universitaria da nosa Universidade. É por
iso que fomentamos as estancias internacionais entre os nosos estudantes, docentes, investigadores
e traballadores, facilitando que obteñan estas experiencias enriquecedoras a nivel profesional, persoal
e cultural.
Na UDC entendemos esta mobilidade
internacional como unha área estratéxica
no modelo de traballo a desenvolver como
institución académica, e é por iso que establecemos relacións de colaboración con
distintas institucións de todo o mundo para

permitir unha ampla gama de posibilidades
aos integrantes da nosa comunidade, así
como participamos en proxectos educativos
de financiamento europeo, destacando o
programa Erasmus +.

Debido para os efectos da pandemia e as restricións de mobilidade, as estancias internacionais durante este curso experimentaron unha forte redución con respecto a cursos anteriores. A modo de
resumo cuantitativo, os resultados lanzados en canto a mobilidade internacional na UDC para o curso
2020/21 son os expostos a continuación:

Saídas

Entradas

Bilateral SM específico

5

0

Bilateral SM estudos

6

15

229

208

Erasmus prácticas (SMT-KA103)

9

4

Libre mobilidade estudantes (saídas)

1

0

Programa becas Santander (saídas)

1

0

Programa de visitantes estudantes (entradas)

0

6

Prácticas internacionais

1

0

Erasmus+ Partner Countries (SMS-KA107)

0

4

Investigador/a visitante – predoutoral

0

16

Mobilidade para obtención de diploma (entradas)

0

25

252

278

Erasmus final estudo (SMS-KA 103)

Total:
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ASOCIACIÓN ALUMNI UDC

Cultura
A UDC procura continuar coa tradición universitaria de servir como espazo de creación e intercambio
cultural, creando así un ambiente que potencie a inspiración artística da sociedade no seu conxunto,
tanto de integrantes da comunidade universitaria como de persoas alleas a ela. Así, á parte da extensa variedade de graos, másteres e programas ofertados, desde a Universidade da Coruña ofrécense
outras actividades culturais como actuacións, presentacións ou exposicións artísticas.

A Asociación Alumni constitúese formalmente a principios do curso académico 2020/2021, coa misión
de establecer, xestionar e ofrecer aos membros e beneficiarios da Asociación canles e ferramentas
para fortalecer a comunidade de antigos alumnos da UDC e fomentar as oportunidades de colaboración e desenvolvemento persoal, profesional e empresarial.
Por este motivo, a iniciativa ten como obxectivo o fomento das relacións dos antigos
estudantes entre si e destes coa propia UDC.

Desta forma, impúlsanse actividades formativas e culturais que permitan manter vivo o vínculo Universidade-comunidade universitaria.

A xestión da oferta cultural da Universidade recae na área de Cultura, un órgano
dependente do Vicerreitorado de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria,
organizando eventos e demais iniciativas
como talleres, cursos, ciclos, teatro, danza ou
actuacións musicais.
Ao comezo deste curso 2020/21 retomouse a actividade cultural do espazo de intervención NORMAL
tras o parón producido pola pandemia do coronavirus. NORMAL funciona como un contedor para
que os membros da comunidade universitaria poidan desenvolver proxectos de nova escena contemporánea, cinema, artes visuais, multimedia, música, etc.; xa sexan recibidos ou propios. Situado no
campus de Riazor, a primeira actividade que albergou tras a paréntese no que levaba inmerso desde
marzo de 2020 abriu as súas portas o 15 de setembro, unha exposición titulada “Un lugar común.
Derivas do deseño e da arte contemporáneo” á que acompañaban 4 conferencias impartidas pola
historiador da arte e do deseño David Varro.
A partir dese momento, tamén se realizaron multitude de actividades tanto en NORMAL como no
Centro Cultural Universitario de Esteiro, no Campus de Ferrol.

Deporte
A área de Deportes da Universidade da Coruña ten a misión fundamental de fomentar a actividade
física e un estilo de vida saudable entre os membros da comunidade universitaria, mellorando así
tanto a súa saúde como a súa condición física e potenciando a creación de relacións sociais sas. Outro
labor importante é a xestión das instalacións deportivas da UDC, coa finalidade de garantir o máximo
proveito das mesmas e un uso eficiente dos recursos e materiais dispoñibles. Ademais, promove a
organización de actividades e competicións deportivas dunha ampla gama de disciplinas no ámbito
universitario.
Durante o curso 2020/21 as actividades tardaron máis do habitual en dar comezo, sufrindo
algunhas interrupcións como é o caso das ligas
universitarias. Aínda así, a área de Deportes retomou a súa actividade con actividades como
as seguintes:

Reapertura das pistas de pádel do Campus da
Zapateira cun novo protocolo adaptado
Diversos roteiros a pé ao aire libre
Curso de Coaching e Comunicación efectiva
no fútbol e fútbol sala
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PERFIL
DA
MEMORIA
O presente informe foi elaborado tomando como referencia, para a determinación dos contidos e calidade da memoria, os principais estándares
internacionais en materia de reporte corporativo, comunicando os nosos
principais impactos económicos, ambientais e sociais en relación ao curso académico 2020/2021.
O principal referente son as guías GRI para a elaboración de memorias
de sustentabilidade, polo que aplicamos as súas recomendacións, adaptadas á actividade en canto aos contidos e a calidade da información
recollida, co fin de atender á demanda de información dos nosos grupos
de interese en base a un marco global e semellante ao empregado por
institucións e empresas de todo o mundo.
Así mesmo, durante o proceso de definición dos contidos do informe e da
forma de presentar a información tivemos en consideración a influencia
que tiveron os ODS no desempeño da UDC e os seus organismos, así
como a vinculación dos proxectos, iniciativas e actuacións da institución
educativa coa Axenda 2030.
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Período cuberto
Curso académico 2020/2021. Parte da información preséntase de forma
anual ao ser este o seu método de recompilación.

Principios para a definición de contidos
•
•
•

Participación dos grupos de interese
Contexto de sustentabilidade
Exhaustividade

Principios para avaliar a calidade da información
•
•
•
•

Equilibrio
Equiparábel
Precisión
Puntualidade

