
Estamos na universidade, investiga que
podemos facer no noso centro

O cambio climático ten a súa causa no consumo de 
enerxía fósil. A eficiencia e o aforro de enerxía poden 
REDUCIR o consumo ata nun 40%. Mais acadar isto 
require o compromiso de todos e todas PARA 
ACTUAR. E é aforro económico! 

1. Aproveita a luz natural sempre que sexa posible.
2. Apaga as luces cando non sexan precisas.

3. Regula a calefacción para reducir o consumo, non 
abras as ventás.

4. Equipos informáticos e electrodomésticos

Elixe produtos de alta eficiencia enerxética (etiqueta 
Energy Star etc). Consome máis un ordenador de mesa 
que un portátil!

Configura correctamente o modo aforro de enerxía 
(ata o 50% de aforro).
Se paras 10 min, apaga o monitor (consome entre o 
70-80% da enerxía).
En paradas de máis dunha hora e ao marchar apaga o 
equipo.

Reduce o brillo da pantalla e elixe fondos escuros. 
Emprega un salvapantallas negro cando superes os 5 
min de inactividade. Emprega  tamén a hibernación!
Imprime polas dúas caras, no modo aforro de tinta.

1. O papel reciclado ATÁSCASE na impresora.

O papel reciclado certificado non ten problemas 
coa impresión nin coa fiabilidade das máquinas.

2. NON VEXO ben os GRÁFICOS e/ou as IMAXES 
cando imprimo en papel reciclado.

Tamén hai papel reciclado branco, aínda que 
para non cansar a vista é mellor usalo gris (tamén 
é máis respectuoso co ambiente).

3. O papel reciclado é MÁIS CARO que o ‘‘normal’’.

Nos últimos anos o prezo igualouse, e non 
pagarás máis cartos por usalo no teu centro de 
reprografía.

A súa pegada ecolóxica estímase dun terzo da 
do papel de fibra virxe.

Como acceder á UDC en bici?

http://biciblogudc.blogspot.com.es/

Por que non usas papel reciclado na UDC?

verdadeiro falso

verdadeiro falso

verdadeiro falso

verdadeiro falso

5. Emprega cargadores solares. Están ó teu alcance nas 
tendas!

6. O ascensor: ata 3 pisos resulta máis saudable e ecolóxico
 subir as escaleiras, e ata 5 pisos farache ben baixalas a pé.

7. A bicicleta: saúde e ecoloxía sobre rodas. Emprégaa 
como medio de transporte.

8. Un 40% das emisións son causadas polo transporte. 
Utiliza o transporte público!

Por exemplo, non deixar o quentador prendido coa 
chama piloto supón un aforro de 70 € ao ano! 

Consellos para o día a día 

na casa e na UDC

 O papel reciclado é mellor ambientalmente?



Para máis información:

http://medioambienteudc.blogspot.com
Facebook Bolseiros OMA

Edificio Xoana Capdevielle
Campus de Elviña s/n

correo: oma2@udc.es
teléfono: 981 167 000 ext. 5693

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Se tes calquera dúbida, contacta con nós

Fibras recicladas
(papel reciclado 100%)

Clorados
Ventás plásticas 

Busca...

Acreditacións

� Madeira certificada(1) (>10% ) + fibras recicladas
� Sen cloro elemental (TCF)
� Criterios ambientais na produción

Etiqueta Ecolóxica Europea (UE)

Anxo Azul 

� Fibras recicladas (100%)
� Nin cloro nin abrillantadores ópticos (TCF(2))
� Alta durabilidade e utilización en máquinas

Cisne Nórdico 

� Madeira certificada(1) (>20%) +  
    fibras recicladas (>75%) + mestura
� Sen cloro elemental (ou incluso TCF(2))
� Criterios ambientais na produción

(1) Madeira de bosques explotados dunha forma sostible.

(2) Totalmente libre de cloro.

Vicerreitoría de Planificación 
Económica e Infraestruturas

Para informarte das melloras que está a 
introducir a UDC, visita a web:

http://www.udc.es/sociedade/
medio_ambiente

E preme en:
Enerxía

Auga e ríos
Compostaxe

Residuos e recursos
Mobilidade
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