ENERGIES RENOVABLES: rgies renovables?
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El vent: l'energia eòlica
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ENERGIES RENOVABLES

ESTALVI ENERGÈTIC:
Troba el que està mal fet!

2. Plegar

Il·luminació
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Energia solar
Energia hidràulica
Energia eòlica
Biomassa

Estalvi d'energia i aigua
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Habitatge

• Podem aprofitar la llum natural
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3. Tornar a plegar

Transport

www.icaen.net

• Podem estalviar molta energia i
emissions a l’atmosfera si utilitzem
el transport
públic enlloc del cotxe particular
per desplaçar-nos.
• Per exemple, per cada viatger i
quilòmetre transportat:
• El metro i l'autobus consumei
xen cinc vegades menys energia
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privat. • El tren consumeix vuit vega
des menys energia que el cotxe priva cotxe
trajectes curts, caminant no gasta
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ESTALVI ENERGÈTIC
Estalvi en il·luminació
Estalvi d'aigua
Estalvi a l'habitatge
Estalvi al transport
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4. Plegar per la meitat

5. Introduir els dits

6. ... i a jugar

