
IRUN 2006 - 2007 ikasturtea

Aurkezpena

Iaz martxan jarritako proiektu honetan jada 3.660 neska-mutil izatera iritsi gara eta gure
ikastetxeetako komunitatearekin batera lan sakona burutu dugu Irun Hiri Iraunkor baten alde.

Aurten landu dugun gaia ENERGIA izan da. Oso gai konplexua dela iruditu zaigu baina
gauza asko ikasi ditugu. Proiektuak dituen hiru ardatz nagusitan aritu gara:

• Eskolako curriculumaren berrikuntza
• Eskola-ingurunearen kudeaketa iraunkorra.

• Hiriko kudeaketaren parte hartzea.

Ikasturte honetan 9 ikastetxe izan gara Eskolako Agenda 21-ean parte hartu dugunak.

• Dunboa BHI ikastetxea
• Hirubide BHI ikastetxea
• La Salle BHI ikastetxea
• La Salle San Martzial LH

ikastetxea

• Pio Baroja institutua
• San Vicente de Paul ikastetxea
• Toki Alai BHI ikastetxea
• Txingudi LH ikastola
• Txingudi BHI ikastola
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Lehenengo kontua, ikastetxe bakoitzean Ingurumen Batzordea sortzea izan da, honek proiektua eskola
bakoitzean bultza dezan. Ikasle, irakasle, guraso eta irakasleak ez diren langilez osatu dira. Ikastetxean
lana landu eta ikasmaila desberdinetan gauza asko ikasi ditugu, haur hezkuntzatik hasita batxilergoraino.
Besteak beste:
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Landutako gaiak

Txikienak ikasi dugu gauza guztiak mugitzeko eta funtzionatzeko energia
behar beharrezkoa dela, baita gu bizirik irauteko ere.

Bai gelan, bai etxean eta bai kalean martxan jartzeko energia behar
duten tresnak landu ditugu. Eta bakoitzak erabiltzen duen energi
iturria ezagutu dugu. Horrez gain, gure etxean energia erabiltzeko
ohiturak jasotzen duen galdetegia gurasoekin batera bete dugu eta emaitzak
gelara ekarri eta eztabaidatu ditugu.

Energia berriztagarrien indarra erabiliz, tresna eta jostailu sinple batzuk
eraiki ditugu gelan.

Pixka bat gehiago sakonduz, energiaren kontsumoak sortzen dituen
arazoak (kutsadura, aldaketa klimatikoa, herrien arteko desberdintasunak...)
ulertzeko fitxak bete ditugu; energia mota desberdinak ezagutzeko, bideo gelan
proiekzio bat ikusi dugu; eta Ikastetxearen inguruko auzoetatik txangoak burutu ditugu
bidean, energiaren lotutako elementuak identifikatuz.

Energiaren inguruko Irungo diagnostikoaren laburpena erakusten duen PowerPoint azalpen bat eta fitxa
batzuen bitartez, energiaren erabilerak sortzen dituen ingurumen arazoak eta gizarte desorekak ezagutu
ahal izan ditugu eta esan dezakegu lotsa apur bat sentitu dugula, gurea bezalako gizarte garatuetan gertatzen
den gehiegizko energiaren kontsumoa dela eta.

Bi eztabaidetan parte hartu dugu: “Autoak eta kutsadura” eta “Zer gertatuko litzateke petrolioa agortuko
balitz?”. Eztabaida horietatik ondorioak atera ditugu.

Disney Channelek antolatutako ekintza batean parte hartu dugu: tresna bat asmatzea etxean, lantegi batean
edo garraio publikoan energia aurrezteko.

Kutxako “Berde-Berdea” proiektuan parte hartu dugu. Bertan Ingurumena ezagutzeko eta errespetatzeko
gai desberdinak daude eta horien artean, atmosferaren kutsadura eta klima aldaketa.

Gure hiriak dituen energia behar guztiak asetzeko erabiltzen ditugun energia iturri guztiak aztertu ditugu
“Irungo mapa energetikoa” landuz eta atera ditugun ondorioak hurrengo hauek dira:

• Irunen gastatzen dugun energiaren kantitate handi bat (%95 inguru) ez da bertan ekoizten, ezta gure inguruan ere.

• Gaur egun, energia berriztagarrien bidez lortutako energi kopurua oso txikia da.

• Gure hirian erabiltzen dugun energia gehienaren jatorria erregai fosilak dira (gasa, petrolio, ikatza...)
eta, beraz, gure eguneroko jarduerak eragina dauka kutsadura eta aldaketa klimatikoarengan.

Etxeko tresna elektrikoak eta bonbillak duten kostu energetikoaren
arabera sailkapen bat jarraitzen dutela ikasi dugu

Kalera atera gara Irungo hiritarrei energiaren inguruko inkesta
eginez, dituzten jokaerak eta iritziak ezagutzeko. Jasotako
erantzunak kontutan izanik, ondorioak atera ditugu.

“Irun Kiotoruntz” izeneko ekintza egin dugu. Kioto Protokoloa
ezagutzeaz gain, Irunen kontsumitzen den energiaren datuak
oinarritzat hartuta, gure herrian isurtzen den CO2 kopurua ere
kalkulatu dugu. Horretarako kontuan hartu ditugu elektrizitatea,
gasa eta automobilen erregaia.

“Una verdad incómoda” filma ikusi eta aldaketa klimatikoaren inguruan kartel lehiaketa antolatu dugu.

Teknologian proiektu desberdinak garatu ditugu: eguzki-automobila, eguzki kontzentratzaile optikoa,
panemona

Gure aztarna ekologikoa kalkulatu dugu.
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Konpromisoak bateratuta

Udalerako proposamenak bateratuta



Gure zentroko esparru desberdinak aztertu dira: ikasleen gelak, patioa, teknologiako, informatikako eta plastikako
geletan, irakasleen geletan, zuzendaritzan eta laborategian.  Zenbait asteetan zehar, eremu hauetan egiten den
energiaren erabilpena aztertu dugu.  Datuak jaso ondoren, muralak egin ditugu eta Eskolako Agenda 21eko txokoan
lortutako informazioa zabaldu dugu, iritziak jasotzeko tarte bat ipiniz.

Energi kontsumoa murrizteko ekintzak desberdinak aurrera eramateko plana antolatzen ari gara: inor ez dagoen
espazioetan argiak itzaltzeko konpromisoa hartu, argiak itzaltzeko arduradunak izendatu, berogailua kontrolatu, urtero
Agenda 21 astea antolatu.

DUNBOA BHI

Donostiako Zientziaren kutxagunean energiarekin loturiko zenbait ekintza burutu ditugu.

Usurbilgo Lanbide Eskolara joan gara eta han energia sortzeko iturri berriztagarriak ezagutu ditugu. Ikusi
ahal izan dugunez, erregaietan oinarritutako energia iturri ez berriztagarri eta kutsatzaileen alternatiba
izan daitezkeen energia berriztagarriak geroz eta garatuagoak daude eta poliki-poliki garrantzia hartzen
ari dira. Bai ikasleei, bai irakasleei oso interesgarria iruditu zitzaigun bertan ikusitako, askok ez baigenekien
horrenbeste aukerarik zeudenik energia berriztagarriekin.

“Ibilbide energetikoa Irundik zehar” ekintza burutu dugu eta gure hirian energia berriztagarriekin zerikusirik
dituen instalazioak ezagutu ditugu: OTA makinak, ikastetxeetako eta etxeetako plaka termiko eta fotovoltaikoak,
Atalerrekako kogenerazioa elektrikoa, Txingudi zerbitzuetako eguzki panelak... Orokorrean energia
berriztagarrien egoera Irunen oso eskasa da. Azken urte hauetan zerbait ugaritzen ari bada ere, oraindik
oso leku gutxietan daude jarrita.

Oizeko eta Badaiako parke eolikoak ezagutzera joan gara. Bertan egindako txangoan, aerosorgailuak
ikusteaz gain, eguzki panelak eta zentral minihidraulikoak ere ikusi ditugu.

Nafarroako energi berriztagarriak ezagutzeko txango bat egin dugu.

Jose Manuel Jimenez “Super” ek emandako hitzaldia joan gara. Energia gutxiago kontsumitzearen garrantziaz
aritu da eta berak egunero erabiltzen duen Eguzki labearen xehetasunak harridura handiz ezagutu ditugu.

Endara urtegia, Elordiko Edateko Uren Araztegia eta instalazio minihidraulikoa.

Hondartzako ponpaketa estazioa.

Atalerrekako Hondakin Uren Araztegia eta bertako kogenerazioa
energetikoa.

Sastarrain eta Baratze Baserri Eskoletara joan gara.

Bizkaiko La Arboledako  “Peñas Negras” delako interpretazio zentrora
joan gara. Baita ere Playaundira.

Pagoetako parke naturalera eta Zuloaga Txiki Ingurumen eskolara joan
gara.
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Irteerak

Ikastetxeetako diagnostiko energetikoa

Burututako ekintza eta irteeren bidez jasotako informazioari esker, zer dagoen ondo eta
zer hobetu daitekeen ikusi dugu eta honekin, hobetzeko har daitezkeen neurriak proposatu
ditugu. Ingurumen Batzordeek ikastetxe bakoitzean bildutako guztiak batu eta Ikasleen
arteko Forora eraman ditugu.

Gure hitzordua maiatzaren 3a izan zen, Txingudi Ikastolan. Ikastetxeetako ordezkariak
elkartu eta guztien ekarpenak azaldu ondoren, denen izenean aurkeztera goazen
konpromiso eta proposamenak adostu genituen.

Argiztapena:
• Argiak itzaltzeko arduradunak egotea eta
etengailuetan identifikazio txartelak jartzea. “Argiak
itzali” adieraziko duten txartelak ipini.
• Zenbait espazioetan mugimenduko sentsoreak edo
tenporizadoreak jartzea.
• Espazio bakoitzaren argitasuna kontua hartzea
lanpara gehiago edo gutxiago jartzeko. Hauei “txapela”
jartzea argitasuna bideratzeko.

Tresna elektrikoak:
• Espazio guztietan tresna elektrikoak piztu-itzaltzeko
arduradunak jarri.
• Tresna elektriko bakoitzaren kontsumoa begi bistan
jartzea eta kanpaina egitea hauen erabilpenaren
inguruko aholkuak emanez.
• EVEri eskatzea eguzki panel fotovoltaikoarekin bat
datorren informazio panela jartzea.

Berokuntza sistema:
• Geletako tenperatura nahiko baxua da, 3-4 gradu
gehiago igo beharko litzateke eta astelehenetan
martxan lehenago jarri.
• Berogailuen tamaina eta kopurua teknikoki aztertzea
eta errebisatzea.
• Ateak eta leihoak kontrolatzeko neurriak hartzea.
Eguzki plaka termikoak jartzea ura berotzeko.

HOBETZE PROPOSAMENAK
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Ikasleen arteko foroa



HIRUBIDE BHI

LA SALLE - SAN MARTZIAL LH

Kurtso hasieran 4. garren mailako ikasleek, ikastetxearen eta energiaren gaiarekin lotuta, zentroaren diagnostikoa
egiteaz arduratu ziren. Gaia oso zaila iruditu zitzaigun, gauzak praktikoki zentroan aldatzeko aukerak oso txikiak
baitira guretzat. Egitura orokorraren arduraduna, Eusko Jaurlaritza baita da.

Energia iturriak: Berogailuetan erabiltzen den errekina gasolio-C da. Gure galdarak urte asko ditu eta behin baino
gehiagotan azaldu dugu aldatzeko beharra. Hala ere, Eusko Jaurlaritzaren ardura da, eta ez dago gure eskuetan
ezer egitea. Momentu honetan berritzeko proiektu bat jarri dute martxan.

Leiho askok gaizki ixten dute. Beraz bero asko galtzen da bide horretatik.

Pertsianak, plastikozkoak dira, eta ikasleen erabileraren ondorioz, askotan
apurtzen dira. Horrek suposatzen du, zenbait geletan argia piztuta egon
behar izatea, igo ezin direlako.

Zentroan, argi gehienak floureszenteak dira. Etengailu batek, askotan
ilara osora pizten du, eta zaila da honela energiaren gastua murriztea.

Bere garaian erabaki genuen, floureszente bakarra mantentzea unitate
bikoitza bakoitzean, nolabait gastua murrizteko. Gehienetan nahikoa
da argi horrekin.

Etengailuak finkoak dira, beraz inor arduratzen ez bada, piztuz gero, horrela
geratzen dira denbora luzez. Hau pasiloetan, geletan, komunetan...

Erabiltzen diren ordenadore eta  beste tresnen kasuan, nahiko kontrolatua dago
hauek klaseak bukatu ondoren itzaltzea. Bedelak arduratzen baitira horretaz.

Orain arte ez da egon gure zentroan energia berriztagarriak erabiltzeko programarik.
Aurten hasi dira Eusko Jaurlaritzatik eguzki panelak jartzen, martxan datorren
kurtsoa arte egongo ez badira ere.

Zentrora iristeko ikasleek auzoz auzo doan autobusa erabiltzen dute. Irakasleek
berriz kotxez datoz. Bizikletaren erabilera oso murriztua da, zaila eta arriskutsua
baita honaino iristea Irungo beste auzoetatik.

Argiaren gastua murrizteko kanpaina egin badugu ere, ez da gehiegi nabaritu gure fakturan. Azkenean azpiegituren
arazoa baita.

- 4 -

Gure ikastetxeko ekoauditoria egiteko CEIDAtik bidalitako materiala erabili genuen. Hona hemen atera diren ondorioak:

Korridoreetako eta komunetako argi sisteman tenporizadoreak daude.

Berogailurako gas naturala erabiltzen da.

Ikastetxea berria denez, energia erabiltzen duten sistema guztiak egokiak dira.

Berogailu sistemako hodiak isolaturik daude.

Fotokopien kopurua kontrolatuta dago. Urtero presupuestoan kontrolatzen da.

Fotokopiagailua berria da . Berritzeko eta egokitzeko kontraturik dago

Hozkailua eta ontzi-garbigailua kontsumo gutxikoak dira.

Ontzi-garbigailua bakarrik erabiltzen da beteta dagoenean.

Leihoetan isolamendu termikoko kristalak daude.

Eguzki panelak jarri dira ikastetxearen teilatuan.

Geletan askotan ez da argia piztu behar, kanpotik sartzen den
argiarekin nahikoa baita.

Argi sistema kontrolatzeko arduradun bat izendatu da.

Dutxa eta iturrietako ur presioa gutxitzeko sistema dago.

Argia eta ura ahalik eta ondoen erabiltzeko gomendioak daude.

Ordenadoreak:
• Informatika geletan, ikasle talde bakoitzak,
sartzerakoan ordenadoreak piztu eta ateratzerakoan
itzaltzea.
• Irakasleek ordenadorea erabili ondoren, eta jarraian
beste inork erabili behar ez badu, ordenadorea eta
inpresora itzali.
• Ordenadore bakoitzak arduradun bat eduki beharko
luke , etxera joan baino lehen, ordenadorea, inpresora
eta pantaila itzalita daudela frogatuz.

Elektratresnak:
• Hozkailuak eta mikrouhin labeak oporretan itzali.
• Kafe makinak oporretan itzalita utzi.
• Biltegian dagoen musika aparatua arratsaldean
joaterakoan itzali.
• Berogailu elektrikoak ahalik eta gutxien erabiltzen
saiatu berokuntza-sistema orokorra hobetuz:
isolamendu-baldintzak hobetzea eta leihoak eta ateak
itxiak mantentzea.
• Elektratresnak berritzeko momentuan eraginkortasun
energetiko handikoak (A mailakoak) erosi.
Elektratresnak stand/bye egoeran ez utzi.

TXINGUDI IKASTOLA DBH

Argiztapen sistemaren azterketa:
• Fluoreszente kopurua erabakitzeko soilik gelen tamaina kontuan
hartu da, ez orientazioa. Ez dute “txapelik” eta hondatutakoak
ez dira berehala aldatzen.
• Inor ez dagoen espazioetan argiak piztuta egoten dira: klase
aldaketan, irakasleen gelan, mintegietan, liburutegian,
eskaileretan…
argiak piztuta egoten dira.
• Gela askotan etengailu bat baino gehiago daude. Ez dago
jakiterik bakoitzak zein lanpara pizten duen.

Tresna elektrikoen azterketa:
• Ordenagailuak piztu eta itzaltzeko espazio batzuetan ez dago
arduradunik.
• Irakasleen gelan ordenagailuak piztuta geratzen dira. Ikasleek orokorrean ordenagailuak itzaltzen dituzte.
• Kafetera, fotokopiagailua… piztuta egoten dira behar ez direnean.
• EVEk jarritako eguzki panel fotovoltaikoak teilatuan ditugu baina informazio panela ez dago jarrita. Ez dakigu
zenbat sortzen dugun, ez eta zenbat CO2 aurrezten ari garen.

Berokuntza sistema:
• Gasolioaren errekuntzan oinarritzen da eta urteko azterketa
teknikoa gainditzen du. Orokorrean klaseak diraute bitartean
piztuta egoten dira (6-7 ordu).
• Ikasgeletako batazbesteko tenperatura 15ºC da baina aldakorra
da gela batetik bestera. Irakasle geletan eta mintegietan tenperatura
altuagoa izaten da.
• Leihoak itxita egoten dira baina ateak ez. Ateak zirrikitu ugari
dituzte, aluminiozkoak dira eta hotza erraz eroaten dute.
• Berogailu elektrikoak itzaltzeko arduradunik ez dago eta askotan
piztuta gelditzen dira gau osoan.
• Geletan dauden berogailu gehienak ezin dira kontrolatu, giltzak
kenduta daude.
• Erregailua martxan hasteko termostatoa teilatuan dago. Nahiz
eta gelak hotzak egon, kanpoko tenperaturak eskatzen ez badu
ez da martxan jartzen.
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Emaitzak ikusita ondokoak dira ikastolara bideratutako PROPOSAMENAK:
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Berokuntza-sistema:
• Oraindik aldatu gabe dauden leihoak eta jolas
lekuetara ematen duten gelen ateak aldatu, kristal
bikoitzak jarriz.
• Irakasleek garrantzi handiagoa eman beharko liokete
hotza egiten duen egunetan gelako atea eta leihoak
ongi itxita egoteari. Aztertu beharko litzateke ateak
automatikoki ixteko mekanismoak ipintzea.
• Berokuntza sisteman gasolioa erabili beharrean,
gutxiago gastatzen duen beste erregai bat (gas
naturala) erabili ahal izateko beharrezko obrak eta
lanak burutu.

Argiztapena: Ikasturte honetan instalazio osoa berritu
da.
• Gelak 10 bat minutu baino gehiago hutsik egon behar
badu, argia itzali beharko genuke. Fluoreszenteak
pizteko 3-4 w gehiago gastatzen da, baina kontsumo
gehigarri hori 5-10 minututan konpentsatua geratzen
da.
• Gelan irakaslea bakarrik baldin badago, ez lituzke
argi guztiak piztuak eduki beharko, bere mahaitik
hurbilen daudenak piztearekin nahikoa izango litzateke.
• Argiak piztu eta itzaltzeko etengailuetan botoi
bakoitzarekin zein argi pizten den adieraztea, alferrikako

pizteak saihesteko.
• Ahal den guztietan, argitasun naturala erabili.
• Eguzkiak geletan sortzen dituen trabak saihesteko,
leihoetan argitasuna sartzen utzi eta iluntzen ez duten
kortinak edo pantailak jarri.
• Fluoreszenteak ez dauden lekuetan kontsumo baxuko
bonbilak jarri.
• Udaletxeari Ikastolako teilatu eta terrazetan Eguzki
plaka fotovoltaikoak eta termikoak jartzeko eskatu.

Argiztapena:

Aurreko ikasturteko gastuak kalkulatu ditugu. Oro har, gela eta gainontzeko espazioetan instalatutako argi kopurua
egokia dela ikusi dugu. Hainbat lekutan argia piztua aurkitu dugu, nahiz eta gelaren barruan inor ez egon. Zenbait
gelatan, kanpoko argia nahikoa denean, barruko argiztapena ez dute pizten, baina beste zenbait gelatako leihoetan
marrazkiak, hormirudiak, mapak... dituzte eta horiek argi naturala sartzea izugarri zailtzen dute.

Ordenadoreak:

Ikasle taldeen artean desberdintasun handiak daude ordenadoreak
itzaltzearen inguruan. Talde batzuk ez dira ordenadoreak itzaltzeaz arduratzen,
batez ere informatika gela berrian.

Irakasleek, sarritan ez dituzte ordenadoreak itzaltzen lana bukatu ondoren
nahiz eta gero beste inork ez erabili. Askotan ordenadorea denbora zehatz
batez erabili gabe egon ondoren pantaila desaktibatzen denean, itxuraz
itzalita egon arren, piztua jarraitzen du.

Ia inork ez du pantaila itzaltzen ordenadorea itzali ondoren. Inpresora ere
ez. Horren ondorioz, stand/bye egoeran gelditzen dira eta energia
kontsumitzen dute.

Fotokopia makinak eta multikopista erabiltzen diren bitartean soilik egoten dira piztuta, arduradunak goizean piztu
eta arratsaldean itzaltzen baititu. Hozkailuak eta mikrouhin labeak beti daude piztuta eta gauza bera gertatzen da
kafe makinekin. Berogailu elektrikoak hotz handia egiten duenean soilik pizten dira. Hala ere, horrek adierazten du
berokuntza-sistema hobetu behar dela ez baita batere logikoa Ikastolak duen berokuntza-sistemarekin berogailu
elektrikoak erabili behar izatea.

Zenbait gelatan hezetasun kentzaileak erabiltzen dira, hezetasun handia dagoelako. Zenbait garaitan egun osoan
dauden piztuta. Biltegian dagoen musika aparatua beti dago piztuta.

LA SALLE BHI

PIO BAROJA INSTITUTUA

Kalitate sisteman urtetik urtera dugun energia kontsumoaren kontrola eramatea barneratuta dugu. helburua energia
kontsumoaren murriztea delarik.

Energia iturri ezberdinak erabiltzen ditugu ikastetxean:

Elektrizitatea: argiak, tresna elektriko ezberdinak eta tailerretako makinak hornitzeko erabiltzen dugu. Azken urte
honetan elektrizitate kontsumoaren igoera handia izan dugu, honen arrazoia, tailerretako makina baten behar ez
bezalako energia kontsumoan dago. Arazo hau konpondurik espero dugu datorren urterako elektrizitate kontsumoa
% 10 jaistea lortzea. Hau posible egiteko neurri ezberdinak hartzea erabaki dugu:

• Argiak itzaltzeko arduradunak jarri geletan
• Ahal den neurrian argi naturalaerabili
• Argiak itzaltzea gogoraraziko diguten karteltxoak jartzea argi etengailuetan
• Tresna elektrikoak behar ditugunean bakarrik piztuta izatea
• Elektratresnak eskuratzean energia kontsumo maila aintzat hartzea

Gas naturala: Ur beroa lortzeko (aldageletako dutxetarako adibidez). Azken
urte honetan gas naturalaren kontsumoa %3 jaistea lortu dugun arren, oraindik
lan handia dugu, murrizketa % 10era iristeko.  Garrantzitsua da beraz, ur beroa
behar beharrezkoa denean bakarrik erabiltzera ohitzea.

Gasolioa: Berogailuetarako. Azken urte honetan, gasolio kontsumoan ia
%25eko murrizketa izan dugu. Datorren urterako helburu bezala %5eko
murrizketa izatea jarriko dugu. Honetarako hartu beharreko neurriak:

• Berogailuak piztuta daudenean gelako isolamendua zaindu, leihoak
eta ateak ondo itxita izan. Geletan helburu honekin karteltxoak jarri.

• Korridoreetako ateak ondo itxita izan, beroa galdu ez dadin.
• Berogailuak behar direnean bakarrik erabili eta ondo kontrolatuta egon

daitezela zaintzea.
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Ikasleek etxeetan energia egoki erabiltzearen inguruko argibideak jasotzen dituzte, Ingurumen ezagueraren
ikasgaian lantzen baita.

Garraio publikoa heltzen da ikastetxeraino.

Ikastetxera hurbiltzeko, gehienak garraio publikoa, eskolako autobusa edo oinez etortzen dira.

Ahal denean, bidezko merkataritzako produktuak erabiltzen dira.

Foru Aldundiarekin harremanetan jarri gara gaikako bilketako edukiontzi gehiago izateko.

Ingurumen Batzordeak erabakita adierazleak hautatu ziren diagnostikoa egiteko; batzuk  kuntitatiboak izanen ziren
(gasa, elektrizitatea eta paper kontsumoa ikasleko) baina gehienak era kualitatiboan egin ditugu (paperontzien
erabilera, ordenadoren erabilpena, garraio publikoaren erabilpena…)

Elektrizatea:
Kontsumoa neurtu dugu elektrizitatearen fakturak erabiliz eta aurreko kurtsoetakoekin
alderatu ditugu. Kontsumoaren murrizketa zaila ikusten dugun arren, proposatu dugu
hainbat neurri hobetzeko:

Korridoretan pizturik  dauden argiak goizaren erdialdea birpasatzea, beharrezkoak
diren jakitekoz.

Argiak itzaltzeko kartelak jarri ditugu gela guztietan, hala ere jarraitzen dute
zenbaitetan pizturik egoten; agian ona izanen da argiak itzaltzeko arduradunak
izendatzea, denon ardura den arren.

Tresna elektrikoak behar ditugunean bakarrik piztuta izatea: irakasle gelan
ordenadoreak piztuta geratzen dira eta zaintzako azken irakasleak itzaliko ditu
eguerdioro eta gauero hurrenez hurren. Ikasleek ordeak normalean itzaltzen dute
ordenagailua.

Idazkaritzan, orientatzailen bulegoan eta gaueko hainbat gelatan oraindik erabiltzen
dira berogailu elektrikoak: hauen erabilpena erangikoarrogoa izateko hizketak izan
ditugu arduradunen artean.



TOKI ALAI BHI

TXINGUDI IKASTOLA LH

6. mailako ikasleok izan gara energiaren inguruko ekoikuskaritza burutzeaz arduratu garenok. Hurrengo atalak
aztertzeko zuzeneko behaketak eta elkarrizketak burutu ditugu. Hauek dira lortutako emaitzak:

Berokuntza-sistema:

Aurreko ikasturteko gastuak kalkulatu ditugu. Berokuntza-
sistemako hodien isolamendua ona da eta instalazio osoak
ohiko errebisioak gainditu ditu.
Haur Hezkuntzako eraikinean nahiko ona dela esan daiteke.
Leiho guztiek kristal bikoitza dute eta ateek ongi ixten dute.
Lehen Hezkuntzako eraikinean ere leiho asko egoera onean
daude, baina, hegoaldera eta jolas-lekuetara begira dauden
leiho eta ateak oso zaharrak dira eta kristal bakarrekoak.
Gehienak gaizki ixten dute eta zirrikituetatik bero asko galtzen
da.

Leiho eta ateen erabilerari buruz, nahiko ona dela esan daiteke.
Hala ere, badaude une kritiko batzuk: goizeko 9:00ak eta
9:30ak inguruan, ikasleak gelan sartu eta irakaslearen zain
daudenean, jolas-garaietan eta jangela irekitzen den momentuan. Une horietan, sarritan ikusten dira ateak zabal-
zabalik eta hotza egiten duen egunetan, sekulako bero-galera suposatzen du horrek.
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Ikasturte honetan gure institutua, lehendabiziko aldiz Eskolako Agenda 21 proiektuan parte hartu duela kontuan
izanik, despistatu samar ibili gara hasieran baina emandako urratsak txikiak izan badira ere, gure ustez sendoak
eta zuzeneko bidetik emandakoak izan direlakoan gaude.

Institutuko Agenda 21eko batzordean egindako bileretan hartutako erabakiak
hurrengoetan gauzatzen dira:

Institutuko Web orrian Agenda 21i dagokion informazioa sartzea.
Institutuan papera zein kartoia biltzen jarraitzea. Horretarako gela guztietan
taula batzuk jarri egiten dira eta ikasleek, txandakatuz, horren ardura
hartzen dute. (Papera eta kartoia, astero, ikasgelatik birziklatzeko
ontzietara eramaten da).
Ahal den neurrian, papera birziklatuaren erabilera bultzatu.
Paperaren erabilera murrizteko neurriak hartu: fotokopiak bi aldetik egin,
alde batetik erabilitako folioak zirriborro moduan erabili, teknologia berrien
ematen dituzten aukerak gero eta gehiago erabili…
Jangelako hondakin organikoekin egin daitekeena aztertu.
Institutuko argiak beharrezkoak direnean besterik ez piztu.
Argi fluoreszenteak pizten eta itzaltzen ez ibili (denbora tarte txikirako
bada pizten eta itzaltzen ibiltzeak kontsumoa areagotu egiten du eta)
Ikasgela guztietako etenkarietan txartel batzuk jarri dira, ikasleek
fluoreszente lerro bakoitzari dagokion etenkaria zein den jakin dezaten.
Ahal den lekuetan kontsumo baxuko bonbilak erabili.
Ikasgela guztietan argindarraren kontsumoa murriztu nahian, hormirudi
batzuk jarri dira non aholku batzuk ematen diren.Ikasle guztiek,
txandakatuz, horren kontrola eramateko ardura hartu dute.
Berokuntza sisteman ihesak ekiditzeko asmoz, ikasgela guztietako leihoak kontrolatzeko erabakia hartu da (noiz
ireki, noiz itxi...) eta soilik beharrezkoa denean piztu egokia den tenperatura mantenduz (bero gehiegi izatea ez
da egokia, ez osasunerako ez eta kontsumorako ere).
Erabiltzen ez ditugun aparatu elektrikoak erabat itzali: ordenagailua, telebista...
Ura aurrezteko neurriak hartu.
Etorkizunerako erabakiak:

• Agenda 21eko astea antolatzea.
• Institutuan “Txoko Berdea” antolatzea.
• Ikasleen arteko “Brigada Berdea” antolatzea.

SAN VICENTE DE PAUL BHI

Ikastetxeko DBHko esparru osoko argiztapena aztertu dugu: ikasleen gelak,
irakasle gelak, laborategia, komunak, korridoreak… Berokuntza sistema
ere aztertzeko asmoa genuen baina kontuan izanda aurtengo neguan
egindako eguraldia, berogailuak oso gutxitan piztu izan dira eta ez dugu
aztertu.

Leku bakoitzean neurketa desberdinak hartu ditugu argiztapenaren
ezaugarriak ezagutzeko: orientazioa, azalera, argiztapena lumenetan,
potentzia, etengailuak… Matematika arloan datuak landu ditugu emaitzak
lortzeko. Konturatu gara gure ikastetxean argitasun naturala asko sartzen
dela eta ondo aprobetxatua dagoela. Honekin lotuta, energia eraginkortasunari
buruzko galdetegia egin da etxeetan, energia kontsumoen ohiturak
ezagutzeko.

Era berean, gela bakoitzean argien erabilpena aztertu dugu. Etengailu desberdinak
daude fluoreszente lerro desberdinak pizteko. Askotan, denak egoten dira piztuta
beharrik izan gabe. Batzuetan inor ez badago ere argiak piztuta geratzen dira.

Martxan jarritako ekintza planean
arduradunak izendatu dira gela bakoitzeko
argiak behar ez direnean itzaltzeko eta
etengailuetan etiketak jarri dira zein
fluoreszente multzoari dagokion
ezagutzeko.
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Komunetako kortinak kendu ditugu, argi naturala hobeki aprobetxatzekoz.
Eguzkitiko panelak baditugu eta ikasle talde batzuk aztertu dituzte
nola funzionatzen duten eta zenbat ekoiztu duten orain arte.
Etengailuetan pegatinak jarri ditugu: argiak itzali leloarekin.
Fotokopiagailuak itzaltzea asteburuetan.

Gasa:
Berogailua gasarekin funzionatzen du orain dela bi ikasturtez gero
eta oso garestia den arren gutxiago kutsatzen du; galdara aldatu
genuen 2004an eta harrez gero fakturari begiratuta ez da merkea
izaten ari; baina kw/h gutxiago gastatzen dugu eta ez dago lehen
zegoen arriskua.
Eraikinaren ateetan mekanismoak jarri dira ateak automatikoki ixteko, horrela ez
dira geratzen irekita eta ez daude lehen izaten genituen bero galerak.
Leiho asko geratzen dira irekita geletan. Zaila izaten da honen kontrola, denon
artekoa izan behar baita.
Termostatoaren kokapena eta funtzionamendua berrikustea; posible da duen
kokapena hoberena ez izatea, etxe osoaren beroa erregulatzeko.

Papera:
Gastatzen den paper kopurua izugarria da. Papera aurrezteko, egiten den paperaren
berrerabilpena eta fotokopiak kontrolatu eta bi orrialdetatik egitea bultzatuko dugu.
Geletan jasotzen den papera ezin dugu birziklatu, ikasleek bereizten ez dutelako
eta hondakinak nahasten dituztelakoz.

Garraioa:
Irakasle gehienak kotxez etortzen dira: bultzatu dugu kotxea partekatzeko formula
bat, batez ere Hondarribitik etortzen diren irakasleen artean. Batzuk elkarrekin etortzen dira orain.
Ikasle gehienak oinez etortzen dira, batzuk motorrez eta oso gutxi bizikletaz. Azken hauek saritu ditugu kamisetak
oparituz. Datorren urtean gai hau sakonduko dugu.


