axenda eucambio
Guía de aforro enerxético
para
as familias climánticas

IES Arzúa
Esta axenda foi ideada e realizada polos
alumnos do IES ARZÚA no cadro do proxecto
Climántica da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible

Introdución

E nós?

Cando mercamos un coche,
escollemos forma e color, pero
nunca miramos o consumo nin
as emisións de CO2

Cal é a nosa responsabilidade individual co
planeta Terra?
Esta axendiña recolle una listaxe aberta de
pequenos xestos cotiáns. Só pretende
sumar grans de area na loita co cambio
climático.
Se queremos, tamén pode ser unha axenda
de aforro doméstico: se nós aforramos, o
planeta tamén.
En calquera caso, foi feita para compartir,
porque só entre todos poderemos facelo.
O alumnado climántico
do
IES ARZÚA

Os 44 non son vehículos urbanos,
pero, nos últimos anos, multiplícanse
nas nosas cidades. Son coches
pesados, cun elevado custo en
carburantes e en emisións de CO2.

transportes
Empregamos
os
transportes
públicos
Se é posible, compartimos coche
con colegas ou veciños
Comprobamos que as rodas estean
ben infladas
Mercamos
consumo

vehículos

de

baixo

Evitamos os 4x4, moi contaminantes
e de elevado consumo
Evitamos transportar mercadorías
enriba do coche
Moderamos a velocidade e evitamos
a condución “deportiva”
Limitamos o uso do climatizador
Imos a pé ou en bicicleta nos
desprazamentos curtos
Preferimos o tren ao avión nos
desprazamentos medios

Si

Non

Transportes

Si

Non

Unha billa aberta: 12 l / min
Unha billa que perde: 24 l / día

Lavar o coche na casa:
-Ata 500 litros
Lavalo nunha estación de servizo:
-Non chega a 100 litros

Unha lámpada tradicional
precisa 5 veces máis enerxía
que unha de baixo consumo

Unha capa de 4 mm de xeo no noso
frigorífico dobra o consumo de
enerxía

A Auga
Pechamos
a
billa
cepillamos os dentes

Si

mentres

Duchámonos en vez de bañarnos

Non

A Auga
Enchemos ben o lavalouzas antes
de poñelo a funcionar
Aproveitamos para regar a auga de
lavar as verduras

Pechamos a billa mentres nos
enxaboamos na ducha

Usamos un sistema de rega por
goteo

A nosa ducha dura entre 4 e 6
minutos

Regamos pola mañá cedo ou á
tardiña
Temos un depósito de recollida de
pluviais para regar

Usamos unha alcachofa na ducha
con sistema de aforro
Temos unha cisterna con sistema
de aforro
De non tela, poñemos un recipiente
con auga dentro
Comprobamos que non hai perdas
nas billas e chaves
Enchemos ben a lavadora ou
usamos programa de aforro
Empregamos sempre o lavalouzas

Regamos o xardín pola mañá
cedo ou ao caer a tarde
Lavamos o coche nunha estación
de servizo

Si

Non

A enerxía

Si

Empregamos sempre que podemos
a luz natural
Apagamos as luces innecesarias
Desconectamos totalmente
aparatos electrónicos
Usamos lámpadas
consumo

de

os
baixo

Non

a enerxía

Si

Baixamos o lume cando ferven os
alimentos
Tapamos as potas que están no
lume
Apagamos forno e fogóns eléctricos
antes de rematar a cocción.
Usamos termóstato
calefacción

para

a

Evitamos o uso de halóxenos

Temos a casa a unha temperatura
razoable

Evitamos o uso de pantallas nas
lámpadas

Temos as portas e ventás pechadas
coa calefacción acesa

Compramos electrodomésticos de
consumo económico
Adaptamos o tamaño do frigorífico
as necesidades da familia

Poñemos a lavadora e o lavalouza
en horas de baixo consumo
Valoramos a posibilidade de adquirir
placas solares

Deixamos arrefriar os alimentos
antes de metelos no frigorífico

Evitamos, se é posible, ter
funcionando varios aparatos á vez

Desconxelamos o frigorífico unha
vez ao mes

Non

Un quilo de fresas necesita 5
litros de petróleo para chegar á
súa tenda habitual no inverno!

Ollo! Algúns produtos pretenden ser
“verdes” sen ningunha xustificación.
Recordemos estes selos:

!

Cando mercamos un novo
electrodoméstico, o vendedor
debe recoller o vello.

Podemos doar o noso vello móbil en:

www.donatumovil.org
Así colaboraremos en proxectos
humanitarios e contribuiremos á
preservación do medio ambiente

as compras
Levamos á compra un carriño ou
unha bolsa reutilizable
Rexeitamos as bolsas que nos
ofrecen nas tendas

Si

Non

As compras
Reducimos o consumo de carne
Preferimos as mochilas de tela con
poucas impresións de tinta

Usamos bolsas de bioplástico

Mercamos pilas recargables

Compramos os alimentos a medida
que os necesitamos
Mercamos produtos locais sen o
sobrecusto do transporte.

Adquirimos produtos de limpeza
biodegradables
Pensamos se é imprescindible
mercar auga embotellada

Consumimos froitas e produtos de
tempada

Buscamos
ecolóxico

Preferimos os produtos a granel ou
con poucas embalaxes
Evitamos a compra de envases
pequenos
Reutilizamos as botellas pequenas
para as saídas e excursións
Pensamos se é necesario consumir
auga envasada

produtos

con

selo

Si

Non

o lixo

Si

Non

o lixo

Si

Evitamos ao máximo os produtos de
usar e tirar
Sabemos que os desaugadoiros e
retretes non son colectores de lixo

Facemos por reparar os aparatos
antes de mercar un novo
Cambiamos o aceite dos nosos
vehículos nos talleres

Separamos o lixo no fogar

Empregamos o papel polas dúas
caras antes de tiralo

Usamos
racionalmente
colectores na rúa

os

Facemos
directamente
ordenador os nosos borradores

no

Avisamos o Concello cando faltan
colectores no barrio

Evitamos imprimir
innecesariamente

documentos

Antes de tirar algo, pensamos se
podemos dalo

Facemos unha selección antes de
dar a orde de impresión

Usamos os puntos limpos dos
concellos para os desperdicios

Aproveitamos os cartuchos de tinta
ata o final

Rexeitamos o uso de vertedoiros
incontrolados

Tiramos os cartuchos nos puntos
habilitados para tal fin

Gardamos bolsas e envases para
volver utilizalos

Mercamos pilas recargables

Cando comemos de campo
recollemos os nosos desperdicios

Tiramos as pilas gastadas nos
colectores específicos

Non

Regando á tardiña aforramos o
50 % da auga

Na cadea natural:
O ourizo cacho aliméntase de lesmas e
toupas
Os pulgóns son un bocado exquisito
para as xoaniñas
Os mosquitos escapan dos asubiotes,
das dalias, dos taxetes, …
As formigas non soportan o limón.
(…)

Se os molestamos, os paxaros
abandonan o niño e perden as
súas crías

Protexer os bosques dos incendios e da
deforestación é responsabilidade de
todos. Son os pulmóns do planeta!

co a
Natureza

Si

Respectamos as zonas protexidas
Movémonos
sinalados

polos

carreiros

Evitamos facer demasiado barullo
Gardamos distancia cos niños
Respectamos as árbores e plantas
Recollemos os nosos desperdicios
Evitamos facer lume
Mantemos as nosas propiedades
limpas para evitar incendios
Evitamos
tirar
cabichas
e
desperdicios polas fiestras do coche
Evitamos os vertidos incontrolados

Non

Co a
Natureza
Plantamos árbores adaptadas ao
noso medio
Temos unha conduta responsable
cos animais domésticos

Si

Non

Agricultura/xardín

Facemos un composteiro no fondo
do xardín
Evitamos fumigar desde o aire
Respectamos as distancias de
seguridade cos ríos, fontes, etc…,
cando abonamos a terra
Usamos insecticidas biolóxicos
Evitamos o uso de atomizadores na
casa e fóra
Temos un depósito de recollida de
augas pluviais
Aproveitamos a auga de lavar
verduras para regar
Empregamos o rego por goteo
Regamos pola mañá cedo ou á
tardiña

Si

Non

Agricultura/xardín

Servímonos da cadea natural para
librarnos de “pragas” domésticas
Preparamos un agocho para o
ourizo cacho

Si

Non

