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Aurreko ikasturteetan, hondakinak, energia, ura eta berriro ere hondakinak aztertu genituen. Aurten 
aukeratutako gai nagusia MUGIKORTASUNA izan da. Jarduera asko egin ditugu gure bizimoduan 
mugikortasunak duen garrantziaz jabetzeko eta era egokian mugitzen ikasteko. Konturatu gara, arazo 
garrantzitsua dagoela mugikortasunarekin gure herrialdean eta oso garrantzitsua dela modu egoki 
batean egitea.

Mugikortasunaren gaia sakonki aztertu dugu: garraio mota desberdinak ezagutu ditugu (motorra, 
autobusa, autoa, bizikleta, etab.), hiriko garraioa sakonki aztertu dugu, leku batetik bestera nola 
mugitzen garen ikusi dugu (etxetik eskolara, lanera eta erosketetara, etab.), ezindu fisikoek dituzten 
arazoak ezagutu ditugu, hiriko bidegorria aztertu dugu, mugikortasunak sortutako hainbat arazo, zarata 
adibidez, landu ditugu, eta abar eta abar.
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30. Baden sistema ez hainbeste jarri edo sistema aldatu, 
bizikletentzako arriskutsua baita.

31. Ordu puntetako auto-ilarak murrizteko neurriak hartu 
(Udaltzain eta Ertzaintza gehiago).

32. Motorrentzako aparkaleku gehiago eta zirkuitu bat.

33. Merkataritza guneak hirietatik gertu edo garraio 
publiko oso on batekin.

KUTSADURA (ZARATA, KEAK...)

34. Autopista eta bariantearen inguruan sortzen den 
zarataren eragina murrizteko, panelak jarri.

INFORMAZIO-KONTZIENTZIAZIO KANPAINAK

35. Biztanlerian mugikortasun jasangarriaren hezkuntza 
bultzatzeko asmoz informazio kanpainak:

• Oinez mugitzeko animatzeko (osasunagatik, ingurumenagatik,...).

• Bizikletaren onurak ezagutzera emateko. Oso interesgarria iruditzen 
zaigu “Bizikletaren eguna” antolatzea eta egun horretan bizikletaren 
erabilpenarekin lotutako ekintza desberdinak antolatzea: ibilbideak 
Irungo bidegorrietatik, hitzaldiak, azokak, propagandaren banaketa, 
bizikletan ibiltzen ikasteko ikastaroak...

• Bidegorriaren erabilera egokia zein den (oinezkoak bidegorritik ez, txakur 
kakak zaborrontzietara, motorrak  aparkalekuetan ez) eta seinaleen 
interpretazioaren inguruan.

• Ibilgailua ahal den gutxien erabiltzeko eta behar bada, modu lasaiagoan 
gidatzeko. Herri barruan 50km/h baino gehiagora ezin dela joan 
gogorarazi.

Eskolako Agenda 21 programa martxan hasi zenetik, orain dela 6 urte, 
pixkanaka ikastetxe gehiago ari gara parte hartzen egitasmo honetan. 
Jada, 9 ikastetxek eta ia 4800 ikasleek osatzen dugun taldea gara:



Ikasturte hasieran, gaia aurkeztu eta ikastetxeko partaide guztiek barneratu dituen egitasmoa 
antolatu genuen: ikasleak, irakasleak, gurasoak eta irakasle ez diren langileak. Bakoitzak 
eginkizun desberdina izanez, Irun hiriko mugikortasunari buruzko diagnostikoari ekin genion. 
Honela, taldeka, Irunen mugikortasunarekin zer gertatzen den ezagutu ahal izan dugu:

• Irun oso leku estrategikoan kokatuta dago, honek, zenbait gauza eragiten dituelarik. Alde 
batetik, oso ondo komunikatuta gaude inguruko eta probintziako herrialdeekin. Garraio 
mota desberdinak dauzkagu eskura: trena eta Topoa, autobus linea desberdinak bai hiri 
barnean mugitzeko eta baita hiritik kanpo, hegazkina, etab. Baina, bestalde, auto eta kamioi 
karga handia jasan behar dute gure hiriko errepideek, honek, arazo garrantzitsuak ekartzen 
dituelarik: lurraldearen okupazioa, kutsadura, zarata, istripuak, etab. 

• Txikienek, garraio mota desberdinak aztertu ditugu horma-irudi baten bidez, hauen 
abantailak eta desabantailak ezagutuz. Horrela, ikastetxera nola etortzen garen ikusi 
dugularik. Haur gehienak autoz mugitzen gara gure gurasoekin edo helduekin. Adin 
honekin oraindik ez gara gai alde batetik bestera bakarrik mugitzeko, baina bai trafikoak, 
kutsadurak… dakartzaten ondorioak ulertzeko. Etxetik eskolarako bidean, kaleak autoz 
beteta, batzuetan oinezkoak errespetatzen ez direla eta zarata desatseginak izaten direla 
ikusi dugu.

• Etxetik eskolara egunero nola mugitzen garen landu dugu galdetegi baten bidez gurasoekin 
eta kalera atereaz, bertan dauden usainak, soinuak eta eskolako bidean dauden zenbait 
leku aztertu ditugu, konturatzen ez ginen gauza askotaz jabetu garelarik:

- Oinezkoei bidea errazten dieten semaforoak daude, baina ez dituzten zebrabideak 
baita ere. Autoak ez doaz oso azkar errepide horietatik, alde batetik semaforoek uzten ez 
dietelako eta bestetik, abiadura kontrolatzeko seinaleak daudelako.

- Normalki, lurrak ez dira labainkorrak izaten, zonalde berrietan batez ere
- Zebra bide eta semaforoen inguruko espaloiek malda txikiak dituzte, oso egokiak ume-

kotxe eta aulki gurpildunentzako, oztoporik gabe ibili daitezkeelako 
- Erdialdeko kaleak, nahiko garbiak izaten dira, nabaritzen da  garbitzaileak maiz pasatzen 

direla. 

• Adineko pertsona gehienek, hau da, mugikortasun arazo gehien dituztenek, garraio 
publikoa erabiltzen dute. Beraz, oso garrantzitsua da mugikortasun urriko pertsonentzat.

• Bidegorriak aztertu ditugu eta ondorengo gauzak ikusi ditugu:

- Orokorki, bidegorriak ez daude egoera onean, ezta osaturik ere. Ez du balio hirian 
zehar mugikortasuneko azpiegitura bezala erabiltzeko, ez da zentrotik pasatzen eta oso 
sakabanatuta dago. Batzuetan ez dago seinalerik, beharrezkoak direlarik errepideak 
gurutzatzen dituztelako eta ez ditugu behar bezala zaintzen. Bestela,  bidegorri erdian 
eserlekuak daudela eta oztopo egiten dutela, zuhaitz bat bidegorri erdian, jendeak 
bidegorriak zeharkatu eta jarrera oso desegokia aurkezten dutela, autoek eta kamioiek 
aparkatzen dutela, batzuk bizikletentzako bakarrik direla, animaliek denetik egiten dutela, 
batzuetan errepideetatik edo errekatik baztertzen zaituen barrerarik ez dutela ikusi dugu. 

- Ikasle askok bizikleta erabiltzen dute bere aisialdietarako, baina espaloia erabiltzen dute 
errepidearen ordez (bidegorriak ez daudelako joaten diren lekuetara joateko). Leku 
egokia ez dela badakite eta oinezkoen aurpegi txarrak jasan behar dituztela, baina 
errepideak oso arriskutsuak dira txirrindaz mugitzeko.

- Santiagoko bidegorria zeharo berritzeko egoeran dago: Recondo lantegirarteko bide 
osoan, espaloiak harri xeheaz beteak daude, zintarriak puskatuak daude hainbat kasutan, 
zuloekin ere aurkitu ginen eta bidea erakusteko adierazgarriak zaharrak zeuden. Lantegi 
ostean, guztia askoz berriagoa da, hain berria da, bideune batzuetan bakarrik bi marra 
gorriekin bidegorri bat inprobisatzera iritsi direla. Gainera, tarteune hauek ez dira modu 
egokian beraien artean lotzen. 

- Dunboa BH Institututik gertuen dagoen bidegorri tartetxoan badaude bideune batzuk 
non bidegorria oinezkoekin banatzekoa dela adierazten dela, nahiko arriskutsua iruditzen 
zaigularik. Gure ustez, tarte batzuetan, honela jarri dute oinezkoentzako espaloia estuegia 
ez geratzeko.

- Bidegorriak, ez dira beti erabiltzen, auzo batzuetan ez dagoelako (Anaka-ra joateko 
adibidez). Hau gertatzen denean, espaloiak erabiltzen dira eta hau ez da egokia, 
oinezkoekin zenbait arazo sortzen direlako, adibidez, harrapaketak.

HERRI MAILAKO DIAGNOSTIKOA
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13. Iturriak egon daitezela eta bira ematen duten edukiontziak aldatzea 
komeniko litzateke, zaborra erori egiten baita. 

14. Patinak edo patineteak erabiltzeko moduan jarri 
edo hauentzako bide bat egin, skate-park berrira 
eramaten duena, adibidez.

GARRAIO PUBLIKOA

15. Garraio publiko bat:

• Ordutegi zabalagoarekin.

• Maizago, asteburuetan maiztasuna 
mantenduz eta ez udaran bakarrik.

• Merkeago, gau eta egun eta zarata 
jaisteko ideiarekin. Epe batez, dohainik 
izan daiteke biztanleria erabiltzen 
ohitzeko.

• Zabaldu, gaur egun egiten diren ibilbide luzeak egin behar ez 
izateko (auzo guztietara, Hondarribia-Ospitala, Anakatik Hondarribira, 
Hendaia eta Hondarribiarekin baina ez hondartzara joateko bakarrik...).

• Geltoki gehiagorekin.

16. Ikastetxe guztietara iristea bereziki interesatzen zaigu. Adibide bezala, 
Txingudi Ikastola, Irungo lekualdatzen dinamizatzaile garrantzitsuenetakoa 
izanik (7. da), garraio publikoa bertaraino ez iristea ez da batere logikoa, 
gehiago, autobusa ospitaleraino iristen denean.

17. Dirulaguntzak, eskolara autobusez joateko bultzatuz.

18. Lantegien kasuan, Bentasen egin den bezala, galdeketa egin beharrak 
ezagutzeko eta sarrera-irteeretan autobusak antolatu batez ere.

19. Garraio publikoa arinago ibiltzeko “bus erreia” ipini, zentroan adibidez.

20. Autobusetan jende gehiago sartzeko aukera, askotan ez gara sartzen eta.

21. Artiara joaten den mikrobus geltokietan, aterpe txiki bat jarri.

22. Topoa luzatu (Hondarribi, Irungo beste auzoetara: Artia). Gehiago 
gauetan.

23. Garraio ekologikoarekin jarraitu, sortzen duten 
kea eta zarata kontrolatzeko. 

GARRAIOBIDEAK-AUTOAK

24. Kutsatzen ez duten garraioak bultzatu (auto 
elektrikoak adibidez). Dirulaguntzak eman eta 
biztanleek proba ditzaten aukera eman.

25. Ibilgailuak egoera  onean mantentzeko, 
informazioa eman eta errebisioak merkeagotu. 
Halaber kutsatzen dutenei (CO2 gehiegi isuri), 
isunak jarri.

26. Erdialdeko ahalik eta kale gehienetan auto 
pribatuen sarrera galarazi beharko litzateke, 
kale horiek oinezkoentzat, bizikletentzat eta garraio publikoarentzat 
izateko. Horretarako, hiri kanpoaldean aparkalekuak jarri zentrora autoz ez 
etortzeko eta autobusarekin lotu.

27. Lurrazpiko aparkaleku gehiago egin ahalik eta kale gehien oinezkoentzat 
eta bizikletentzat uzteko.

28. Lurrazpiko aparkalekuen eta OTAren salneurriak merketu (bonoak, 
erabilpenaren arabera tarifikazio desberdinak...).

29. Ibilgailuen abiadura jaitsi, oinezko eta bizikletentzako arriskua murrizteko eta 
gaueko ibilgailuen abiadura handiak saihesteko kontrol neurri gehiago.
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- Aparkalekuei dagokionez, nahiko gaizki kokatuak daudela iruditzen zaigu eta normalki ez 
dira erabiltzen. Hau, bizikletak sartzen ez direlako, motorrak daudelako eta etxebizitzetatik 
urruti gelditzen direlako izan daiteke, Arbesen adibidez. Bidegorritik zehar, ez genituen ikusi 
3 aparkaleku baino gehiago, horregatik bizikleta mordoa aurkitu genituen zuhaitzetara 
eta argiterietara helduak. Hau konpondu beharra dago eta segurtasun gehiago eskatzen 
dugu, ez baikara ausartzen bizikletak aparkalekuetan uzten lapurreten beldurrez.

- Ikasleei dagokigunez, orokorrean ez dugu bizikletarik erabiltzen, arriskuagatik batipat.

• Orokorrean, Irunetik ibiltzeko eta Irunetik kanpo joateko garraio publikoetan mugitzea erraza 
dela pentsatzen dugu. Izan ere, garraioen ordutegia oso zabala da, maiztasuna ere ona 
delarik. Batzuen gabeziak besteek betetzen dituztela esan dezakegu, nahiz eta gaueko 
ordutegirako zerbitzu aukera gutxi ikusi.

Hala ere, badaude alderdi batzuk hobetu daitezkeenak, hala nola, auzoren batera 
autobusak iristea (orain ez baitira heltzen), autobusen prezioa jaistea, zenbait momentutan 
maiztasuna handitzea…

Garraio publikoen artean erosoena taxia dela iruditzen zaigu, baina taxiek gehien kutsatzen 
dutenak eta garestienak dira.

• Autoaren erabilpenari begira, asko erabiltzen da, batez ere, Donostiarantz eta Irun 
erdialdean, eta erdia baino gehiagotan pertsona bat bakarrik joaten da. Bakarrik, eskolara 
etortzen ikusi ditugu autoak beteta. 

Biztanleri gehiena autoz mugitzen da bai lanera joateko, bai erosketak egitera joateko, 
oinez joaten baino gehiago kutsatzen  eta erregaietan diru gehiago gastatzen dutela 
badakitelarik. Batzuk, autoz joaten dira beste garraiobiderik ez dutelako, nahiz eta eroso 
joaten diren. Baina badago kutsatzen ez duen garraiobide bat erabiltzea gustatuko 
litzaiokeen jendea baina erabili ezin duena, lanera joan ahal izateko hiru autobusa hartu 
beharko lukeelako edo iritsi nahi duen lekura iristen den garraiobide publikorik ez dagoelako. 
Beste batzuk, berriz, oinez joaten dira merkeago delako, autoa ez dutelako edo eskolatik edo 
lantokitik gertu bizi direlako.

Zenbait ordutan auto pilaketak oso maiz egiten dira. Horren ondorioz, denbora asko ematen 
da autoan eta ondorioak jasan behar dira: joaten garen lekuetara berandu iritsi, umore 
txarrez jarri... Gainera autoa martxan eta geldirik dagoenean gehiago kutsatzen du. Auto 
pilaketak eta kutsadurak saihesteko batzuek motorra erabiltzen dute, baina Irunen ez da 
asko erabiltzen. Ibilgailu kontaketa egitean, autobus gutxi ikusi ditugula konturatu gara. 
Aparkatzeko arazo handiak daude.

• Motorren kopurua geroz eta handiagoa da eta honekin batera zarata eta kutsadura ere. 
Ikasle askori gustatuko litzaieke motorra edukitzea eta motorrez ibiltzea, baina gurasoek 
nahi ez dutelako ez dago ikasle gehiago motorra dutenik. Abantailen artean ondoko hauek 
ikusten ditugu: erosotasuna, oinez edo txirrindaz baino azkarrago mugitzea, independentzia, 
trafiko astunaren kontrako garraiobide egokia, aparkatzeko arazorik ez edukitzea, hirian 
espazio gutxi okupatzea, garraio publikoa joaten ez den lekuetara joatea (Hendaiara 
joateko, neguan, ez dago garraiobide publikorik; mendira joateko ere ez), autobusa baino 
merkeagoa izatea, ikastetxera etortzeko orduan etxetik beranduago ateratzeko ahalmena. 
Baina, motorrak gaizki erabiltzearen ondorioak ezagutu ditugu ere: istripuak, kaskoa ez 
erabiltzeak sor ditzakeen arazoak, abiadura ez kontrolatzearen ondorioak, etab. Ondorio 
bezala, auto eta motorraren erabilpena ez da egokia, ez da partekatzen eta beharrezkoa ez 
denean erabiltzen da.

• Zarata arazo larria dugu gure hirian. Gauean, autoek eta motorrek sortzen dute gehien, 
estresa eta logurea sortuz eta egunez berriz, kamioak eta autobusak, hirian eta hiriaren 
inguruan auto pilaketak sortaraziz. Aireportutik gertu bizi den jendea asko kexatzen da 
hegazkinek sortutako zarataz, baita Topo edo tren geltokitik gertu bizi direnak ere. Herritar 
horiek ondoko arazoak aipatzen dituzte: telebista edo irratia entzuteko zailtasuna, etxeko 
mugimenduak, lo egiteko arazoak, lan egiteko zailtasunak eta abar. Autopista edo bariante 
ondoan bizi direnek lehen aipatutako arazoak ere izaten dituzte, batez ere, egunez.

Ondorio moduan, esan daiteke Irungo biztanleak prest daudela zerbait egiteko hiriko 
mugikortasuna hobetzen laguntzeko, motordun ibilgailuen zarata oso desatsegina da 
gehienentzat, bizikleta oso gutxi erabiltzen dela, gure hirian bizikletan mugitzea nahiko 
arriskutsua dela iruditu zaigu, bidegorri zaharren egoera zaintzekoa dela eta berriena behingoz 
ongi egokitzekoa eta asko hobetu behar dugula, autoak edozein gauzetarako erabiltzen 
baititugu, baina autobusek ez dituztelako gure beharrak betetzen.
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UDALARI ZUZENDURIKO EKARPENAK

Herri mailan aztertu dugun mugikortasunari dagozkion 
arazoak konpontzeko, Udalari eskakizun hauek proposatu 
nahi dizkiogu:

OINEZ

1. Zebrabideak ondo markatu gidariek ikusi ditzaten eta 
oinezkoentzako babesa handiagotu, udaltzaingo 
gehiago jarriz.

2. Oinezkoentzako zonaldeak zabaltzen jarraitu, 
erdialdean batez ere.

3. Oinezkoentzako semaforoak luzatu. Iraupen desberdinen 
adibideak: 

• Kolon Ibilbide hasieran, Agirre pastelerian: 28 segundo!
• Luis Mariano lorategi hasieran, Kasino aurrekoa: 23 segundo!
• Luis Mariano lorategi bukaeran, CAN aurrezki kutxan: 23 segundo! 
• Gipuzkoa Ibilbide hasieran, Kolon Ibilbidearekin bidegurutzean: 28 
segundo!
• Topo aurrean: 22 segundo!
• Kolon ibilbide bukaeran, farmazia aurrean: 28 segundo!   

4. Toki Alai BHI inguruko ibilbidean espaloiak jarri, daudenak zabaldu eta 
errepidea konpondu. Orokorki, ikastetxe guztietara, oinez edo bizikletaz 
joateko aukera egotea: espaloi eta bidegorri seguruak!

5. Hilerrira joateko bidegurutzea kendu errotonda bat 
jarriz, adibidez. Orain oso arriskutsua dago 
bizikletan joateko, adibidez.

6. Artia eta hilerri inguruan argi gehiago jarri.

BIZIKLETAK-BIDEGORRIAK

7. Beste hiri batzuetan egiten den antzera, bizikletak 
alokatzeko sistema jarri.

8. Bizikletak konpontzeko tailer gehiago eta non 
dauden adierazi.

9. Aparkalekuak ondo adierazi, asko ez baitira 
ezagutzen. Irungo web orrian, aparkalekuen 
zerrenda edo mapa jarri daiteke. Leku gehiagotan 
jarri baita ere (leku publikoetatik gertu, liburutegiak, 
musika kontserbatorioa, Amaia Antzokia, ikastetxeetan, Nafarroa eta Kolon 
Ibilbideetan, Sargia Parkean, San Migel auzoan,...) eta ahal den seguruak 
izan daitezela.

10. Gaur egungo bidegorrien mantentzea gauzatu: zuloak saihestu, 
adierazgarriak bai lurrean eta zutik (Santiago, Recondo, Palmera eta 
Elizatxoko bidegorrian seinale falta sumatu dugu), garbiak mantendu 
(Santiagokoa), bukatu gabe daudenak asfaltatu (Larreaundi, Palmera 
Montero) eta etenak saihestu, errepideekin elkartzen direnean batez ere 
(Julian Gayarre-Burniola, Irule-Burniola, Arturo Campión-Burniola...).

11. Bidegorria hedatu: Behobiara, Nafarroa, Iparralde eta Letxunborro 
Etorbideetan, Kolon Ibilbidean, San Migel eta Mendelu auzoetan, 
Hondarribiara, Hendaiara... Horretarako, udalak behingoz adostu! Gazteak 
hiru hirietan mugitzen gara!

12. Bidegorriak diseinatzerakoan oinezkoen eta bizikletentzako bideak banatu 
edo desberdintzea, konpartitzen duten lekuetan arazo handiak sortzen 
baitira!
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Aurtengo gaiak, hirian bertan egindako azterketaren osagarri moduan (Bide Hezkuntzako tailerrak eta 
bidegorriaren azterketaz gainera) mugikortasunarekin erlazionatutako bisitak egiteko aukera askorik ez zuen 
ematen, baina aurreko urteko gaiekin bat datozen irteerak bai burutu ditugu:

• Edukiontzi horira doazen ontzien sailkapena nola egiten den ikusi dugu Urnietako Ontzien Sailkapen Plantan.

• Beste urte batez, Txingudiko Mankomunitateak dauzkan instalakuntzak bisitatu ditugu: Endarako urtegia, 
ur edangarrien Elordi araztegia eta ur zikinen ponpaketa estazioa eta Atalerreka araztegia. Ikastetxeetako 
kurrikulumean sartuta daude erabat.

EKINTZA OSAGARRIAK ETA IRTEERAK

IKASTETXEETAKO MUGIKORTASUNAREN DIAGNOSTIKOA

Ikastetxe bakoitzak eskola barneko diagnostikoa egin dugu, mugitzeko ohiturak, moduak eta azpiegiturak 
aztertuz.

Hauetan gabezi bat sumatuz gero, neurri zuzentzaileak proposatu ditugu. Hala ere, asko burutzeko zailtasunak 
ditugu, ura eta hondakinekin pasa zitzaigun bezala, mugitzeko askotan behar diren azpiegiturak ikastetxetik 
kanpo kontrolatzen baitira eta gure esku ez daudelako. Mugikortasunak sortzen dituen arazoak murrizteko, 
norberak izan beharreko kontzientzia pizten oinarritu gara.

DUNBOA LHI

Ikasle oso gazteak izanda, zaila egiten zaigu gu bakarrik 
mugitzea, normalki guraso edo heldu batekin mugitzen 
baikara. Ikastetxearen kokapenagatik, normalki oinez joaten 
gara ikastetxera, baina badira guraso asko, lanerako bidea 
aprobetxatzen dutela gu ikastetxean uzteko, honek dakartzan 
arazoekin: auto pilaketak, autoak gaizki aparkatuta espaloi 
gainean, arriskua oinezkoentzat, etab.

Ikastetxetik gertu dagoen bidegorria aztertu genuen eta 
gabonak aprobetxatuz, horma irudi batzuen bidez, garraio 
mota desberdinak aztertu genituen: trena, espazio ontziak, 
autoak, etab.

Jardunbide egokien kodearekin egindako kantan parte hartu 
dugu. 4 ikasleek gure ahotsa jarri dugu “Gure Esku” abestian.

DUNBOA BHI

Egindako neurketak: Irakasle eta ikasleei galdetegi bat pasa zitzaien: etxetik-eskolarako distantzia, zein 
garraiobide erabiltzen duten, nola gustatuko litzaiekeen joatea, ea ibilbidea arriskutsua, segurua , atsegina...
den, ea gidariek ongi gidatzen duten...galdetzen.

Lortutako emaitzak:

IKASLEEN EMAITZAK:

1. Denbora aldetik, distantzia ez handia ez txikia dutela diote, 
NORMALA.

2. %75a autobusez joaten da ikastetxera (urrun bizi direlako 
edo denbora gehiegi dutelako)

%25a oinez (batzuetan bizikletaz)

3. Eskolara gustatuko litzaieke: motorrez %8ari

autobusez %30ari

oinez %22ari

gurasoen autoan %24ari

bizikletan %16ari

- 4 -

KONPROMISOAK BATERATUTA

Ingurumena zaintzekoetan, hiri lasai eta iraunkor bat lortzeko eta bizi kalitatea hobetzeko, 
guztion parte hartzea beharrezkoa da; horregatik, betetzen saiatuko garen hainbat konpromiso 
hartu ditugu, eskola barnean eta kanpoan betetzeko:

1. Ibilgailu motorizatuen erabilpena behar denean bakarrik bultzatzeko, gure ekintza 
gehienak oinez, bizikletan edo garraio publikoan egingo ditugu (ikastetxera, kirola 
egitera joaterakoan, katekesira, lagunekin, inguruko herrietara...), gure alferkeria alde 
batera utziz. Eguraldi onarekin edo distantzi motzetan, oinez edo bizikletaz joango gara 
eta eguraldi txarrarekin edo distantzi ertain eta luzeetan, garraio publikoa.

2. Oinez goazela, bide hezkuntzako arauak beteko ditugu eta bidegorriak errespetatuko 
dugu.

3. Bizikleta gehiago erabili (ikastetxera joateko, herritik zehar mugitzeko, Hondarribiako 
eta Hendaiako hondartzetara joateko, txangoak egiteko...) eta honen onurak eta 
kontzientzia edukiko dugu, bidegorri guztiak eta aparkalekuak ezagutuz, seinaleak eta 
abiadurak errespetatuz eta kaskoa erabiliz, baita motorrean ere. 

4. Bizikletentzako aparkalekuak erabiliko ditugu, espaloi, argiteri eta seinaleetan giltzatuta 
utzi gabe eta dauden bidegorrietatik joango gara espaloia librea utziz.

5. Garraio publikoa ahal den gehienetan erabiliko dugu, hau zainduz. Ikastetxera, gurasoen 
autoak aparkalekuetan ez pilatzeko eta sortzen dituzten arazoak saihesteko, autobusez 
joango gara.

6. Autoa erabili behar bada, partekatzen saiatuko gara, gurasoei lanera joateko horrela 
egin dezatela eskatuz baita ere. 

7. Modu iraunkorrean gidatzeko jarrera baikorra azalduko dugu (etxean, lagunekin, 
familiari), bizikletan, autoan eta motorrean nola gidatu behar den gogoraraziz: arauak 
errespetatuz, abiadura kontrolatuz, motorretan isilgailuak erabiliz, oinezkoen lehentasuna 
kontuan izanez, espaloian ez aparkatuz...

8. Gure ondokoak ez eragozteko, musika eta telebista baxuago entzungo dugu eta ez 
dugu oihuka hitz egingo. 

9. Zarata eta atmosfera kutsadura saihesteko, autoan geldirik dagoenean motorra piztuta 
ez uzteko eta ihes hodiak konponduta eta orokorki autoa egoera onean edukitzeko 
esango diegu gure ingurukoei. 

10. Gure ingurukoei eta jendeari ere, ikasitakoa jakinaraziko diegu: 
ibilgailu motorizatuak ahal den gutxien erabiltzeko (lanera eta 
erosketetara joaterakoan...), bidegorriak zaintzeko eta ongi 
erabiltzeko (bertatik oinez joan gabe) kontzientziatuko ditugu 
eta ikusten ditugun beharrak eta gabeziak Udalari jakinaraziko 
dizkiogu.
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4. Oinezkoentzat ibiltzeko nahikoa espazio daukatela diote

5. Kalea zeharkatzea: %75ak erraza dela diote
%25ak zaila dela

6.Oinezkoen bidetik zeharkatzen du: %80ak BAI

%20ak EZ

7. Autoen gidariek ongi jokatzen dute: %80ak BAI

%20ak EZ

8. Ibilbidea: ez da arriskutsua, nahiko atsegina baina batzutan 
bakartia da

IRAKASLEEN EMAITZAK:

%60a AUTO PARTIKULARREAN (erosotasunagatik edo urrun bizitzeagatik)

%35a GARRAIO PUBLIKOAN (erosotasunagatik)

%5a OINEZ (gertu bizitzeagatik)

Bidaia, nahiko aspergarria, etxetik eskolara bitarte luzea, +-25km, ez oso segurua, nahiko bakartia eta nahiko 
desatsegina.

ONDORIO NAGUSIA: KONTZIENTZIAZIO ARAZOA izan da. Bakoitzak, norberaren erosotasunagatik hartzen ditu 
erabakiak, erabilera okerrak dakartzan ondorioetan pentsatu gabe: kutsaduran, arriskuan,... Dena den, uste 
genuena baino emaitza positiboagoak atera dira nahiz eta oraindik badagoen lan handia egiteko.

Ekintza plana:

• Artelatzek banatutako fitxak landu ditugu.
• Bidegorria aztertzera irten gara.
• Mugikortasun astea ospatu dugu Maiatzaren 2. astean: bizikletaz irteerak egin genituen, teknologian 

egindako autoen lasterketak eskaini ziren, zenbait artikuluren azterketak egin ditugu, iritziak...
• Argazki lehiaketan parte hartu dugu.
• Txoko berdea apaindu dugu ikasleek egindako muralekin. Bertan artikulua batzuk ere erantsi ditugu.

HIRUBIDE BHI

Ikasturte hasieran, 3. DBHk-ko ikasleek, mugikortasunari begira 
ikerketa bat burutu zuten gure zentroan. Jakin genuen nola 
datozen ikasle eta irakasleak institutora (autoz, motorrez, 
autobusez, oinez), eta zergatik. Argi geratu zen bizikletak askoz 
ere gehiago erabiliko zirela horren arriskutsua izango ez balitz. 
Bidegorri zabal baten falta azpimarratu zen.

Hala ere, bizikleten  aparkalekua erosi genuen eta baita kokatu 
ere, zentroko sarreran.

Bestela, ondorengo irteerak egin ditugu:

• Paisaiko MATER ontzia: 1go DBH-ko ikasleek MATER, ohizko 
arrantza ontzia bisitatu zuten Urrian. Horrela, itsasoarekin lotuta 
dauden hainbat gai landu zituzten: garai bateko itsas bidaiak, arrantzaleen bizi modua, tresna nautikoak, …

• Mugikortasunari buruzko Power-pointa: 4. DBH-ko  ikasleek irakasle lana egin zuten lehenengo ziklokoentzat, 
eta Artelatz-etik bidalitako power-point-aren aurkezpena egin zuten. Horretaz gain zenbait bideo motz jarri 
zizkieten garraiobideei buruz, beste lurralde batzuetako egoera zein den erakusteko.

• Sonometroak: 1go zikloko ikasleek sonometroen erabilera ikasi zuten. Horretarako, eta ikasgelan zarata nola 
eta zergatik neurtzen den aztertu ondoren, kalera atera ziren sonometroak toki desberdinetan erabiliz.

• Aurreko ikasturteetan egindakoaren jarraipena: Aurten ere, aurreko ikasturteetan bezela, ez gara ahaztu 
aurretik landutako gaiekin. Jarraitu dugu hondakinen murrizketa bultzatzen eta bilketa, guztien artean 
burutzen.

• Azterkosta-ko erakusketa: Beste urteetan bezala parte hartu dugu. Marrazki lehiaketan, gure ikasleetako 
bat irabazleen artean zegoen. Gainera, astebeterako, gure artean izan dugu erakusketa berria. Gure 
kostaldearen aberastasuna ezagutzeko aukera izan dugu.
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Aurreko datuetan argi ikusten denez, langileen artean gehien erabilitako garraio mota norberaren autoa da 
eta kasu gehienetan gainera, bakarrik. Aukera horren arrazoiez galdetuta %39 inguruk ikastolatik urruti bizi dela 
erantzun du eta beste %29 erosoagoa dela. Azkeneko %32aren barruan arrazoi desberdinak agertu dira, hala 
nola, familia egoera, ordutegi arazoak, garraio publikoaren mugak...

D) IKASTOLAKO INGURUA 

LHkoekin batera eginda.

PROPOSAMENAK

Horietako batzuk ez daude gure esku erakunde publikoek 
burutu beharko lituzkete eta, baina iruditzen zaigu gure esku 
dagoela proposamenak helaraztea. Beste proposamen 
batzuk norberak kontuan hartzeko dira eta horietan bai 
saiatu beharko ginateke denok gure aldetik zerbait jartzen 
desegokiak diren ohiturak aldatzen hasteko.

A) ADMINISTAZIOEK BURUTU BEHARREKOAK:

1. Ikastolaren barruan:

• Komuna batzuk egokitu beharko lirateke, adibidez, arraskaren 
bat aulki gurpildunaren altueran jarri beharko litzateke.

• Frontoira eta hainbat geletara joateko dauden eskaileren ondoan aldapak jarri beharko lirateke.

• Jangelara, laborategietara, teknologia eta plastika geletara igotzeko igogailua ipintzea. 

• Ikastetxe osoan dugun zoru irristakorra egokitu beharko zen, gaur egungo egoera oso arriskutsua delako.

• Pistara joateko lurrean dauden oztopoak kendu behako lirateke.

• Jangelan mahairen bat egokitu beharko litzateke eta geletan erabiltzeko ere.

• 1.go, 2. eta 3. mailako geletara igotzeko jartzen ari diren igogailua martxan jartzea.

2. Ikastolako inguruan:

• Espaloi zabal, seguru eta argiztatua egin beharko lukete ospitaletik ikastolaraino eta honekin batera 
Soroxartako bidegorria ikastolarekin lotuko lukeen bidegorri egoki bat egin beharko lukete eta bizikletak 
aparkatzeko sistemak jarri.

• Ospitaletik ikastolaraino dauden lau zebrabide ondo seinalatzea, ikusgarriak diren sistema erabiliaz. 

• Ospitaleraino iristen den autobus linea ikastolaraino luzatu  beharko lukete eta bertan geltoki bat jarri. 
Hondarribiatik gutxienez ospitaleraino iritsiko litzatekeen autobus linea bat martxan jarri beharko lukete.

• Ikastolaren ondoan dagoen kamioientzako aparkalekuko jabearekin hitz egin  beharko lukete aparkaleku 
horren zati bat ikastolako langileek erabili ahal izateko. 

B) NORBERAK HARTU BEHARREKOAK:

LHkoekin batera eginda.

Kontatu dizkizuegun lanak burutu 
ondoren, bildutako informazioarekin 
balorazio bat egin dugu ikasgelan 
ideia orokorrak eta proposamen 
zehatzak biltzeko. Ondoren, 
Maiatzaren 6an, eskola bakoitzeko 
ordezkariak Txingudi Ikastolako 
Areto Nagusian  bildu gara guztien 
emaitzak bateratzeko.

IKASLEEN ARTEKO FOROA
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IRUNGO LA SALLE 

Eskola ongi kokatua dago, hiri erdian dagoela esan daiteke. Gainera, eskolatik autobusa eta topoa oso 
hurbil dauzkagu eta eskolan, bizikletak aparkatzeko tokia ere badago. Beraz, oinez, txirrindaz edo garraio 
publikoetan eskolara etortzeko ez dago arazorik. Baina egia da, eskola, Irungo irteera batean dagoela eta 
guraso batzuek hori aprobetxatzen dutela, izan ere, oso erosoa da gurasoak beraien lantokietara joan baino 
lehenago  umeak eskolako atean uztea. Horrek arazoak sortzen ditu eskolan: sartzeko orduetan auto-pilaketak 
sortzen dira ez baitago aparkatzeko lekurik eta autoak edozein lekutan uzten direlako.

Eskolako diagnostikoa egiteko guztiei galdetu zaie ea eskolara nola etortzen diren. Emaitzekin Power Point 
bat prestatu da emaitza guztiok ikusi ahal izateko eta klaseetan pasatzeko. Aldi berean, pasabideetan, gela 
bakoitzaren ondoan, gela horren emaitza jarri da denok jakiteko nola etortzen garen.

Ikusten denez, txikien artean gehienak autoz (%58a) 
edo oinez (%38a) etortzen dira. LHko ikasleak 
oraindik gurasoekin edo helduekin mugitzen direla 
nabaritzen da, bakarrik joateko oso txikiak baitira. 
Erabiltzen dituzten beste garraio batzuen kopurua 
oso txikia da (%4a).

Atera ditugun ondorioak hauek dira:

• Autoa gehiegi erabiltzen dugu eskolara etortzeko.

• Galdeketa egitean, aitortu da nahiz eta autoz etorri, 
beste modu batean egin daitekeela ibilbidea, beraz 
beharrezkoa da gure ohiturak aldatzea.

Hobetzeko egin behar dena:

• Eskolan gauden guztiok  kontzientziatu autoa ahalik eta 
gutxien erabiltzeko.

• Beharrezkoa bada, garraio publikoak erabili.

• Gure ohiturak aldatzen saiatu.

AUTOZ

OINEZ
AUTOBUSEZ

MOTORREZ

• SAN MARTZIALEN •

AUTOBUSEZ
MOTORREZ

• LA SALLE ENEAN •

AUTOZ

OINEZ

BIZIKLETAZ

SKATE-an

- 6 -

Kasu honetan, autoz edo 
motoz etortzen diren kopurua 
pixka bat jaitsi da (%39a), 
hala ere, oraindik gehiegi 
dira horrela etortzen garenak.

TXINGUDI IKASTOLA DBH

LHko ikasleek bezala, bi alderdiak bereiztu eta landu dira modu 
berean. Kasu honetan, 3. mailakoak izan dira azterketa egin 
dutenak.

A) IKASTOLAREN BARRUAN: 

3. mailako ikasle talde batek gure ikastetxean dauden oztopo 
arkitektonikoak antzemateko ikerketa berezi bat burutu dute eta 
behin-behineko mugikortasun urriko ikasle batek (aulki gurpilduna) 
aurkitutako oztopoak zehaztu ditu. Ondoren, aurkitutako 
oztopoak:

• Frontoi aldera joateko bi eskailera jaitsi behar dira eta ez dago 
beste modurik frontoia joateko.

• Geletan dauden mahaiak ez daude egokituta horrelako 
egoeran dagoen ikasle batentzat.

• Ikastetxeko zenbait geletara ezinezkoa de iristea: jangelara, laborategitara, teknologia geletara, 
plastikako gelara eta 4. mailako 2 geletara eta 1.go, 2. eta 3. mailako zenbait geletara iristeko ez daude ez 
pasabiderik, ez igogailurik.

• Pistara joateko, zubia pasa ondoren eta pista bertara igotzeko dauden kroskak izugarri zailtzen dute aulki 
gurpildunaren pasabidea.

• Komunak ez daude erabat egokituak, adibidez, arrasketan ezinezkoa da ikasleak ura edatea. 

• Jangelako mahaiak ez daude prestatuak horrelako ikasleentzat.

• Orokorrean zorua oso irristakorra da, arrisku handikoa.

B) JOAN-ETORRIAK

1. Ikasleak: -  % 65 inguruan, ikastetxetik urrun bizi dira , 2km – 10 
km artean.

• Ikasleen artean %80 inguruk joan-etorriak eskola autobusetan 
egiten ditu, %15ak bere gurasoekin autoz egiten ditu eta %5ak 
beste garraiabideak (oinez, motoz, txirrindaz) erabiltzen dituzte.

• 1km baino gutxirako bizi diren ikasleak (ikastetxeko %15), % 
75ak autobusa erabiltzen du.

• Familiek emandako erantzunak ikusita gurasoekin autoz 
egiten dutenen zergatia %40 inguruk ikastetxea gurasoak 
lanera joateko bidean dagoelako da, %30entzat erosoagoa 
dela erantzun dute, %25 inguruk ikastetxetik urrun bizitzen 
direla aipatu dute, %5 inguruk geltokia urruti dagoela esan 
dute. 

2. Gurasoak: - % 89 ikastetxera etortzeko auto partikularra erabiltzen du nahiz eta gertu bizi.

• Hainbat gurasok (% 5), garraio publiko erabiltzen du.

3. Langileak: - Langile gehienak (%52) 6 km baino hurbilago bizi dira eta beste %32  7-20km artean eta %16a 20 
km-tik gora bizi dira.

• Ikastolara etortzeko erabilitako denborari dagokionez, laurden batek 10 min baino gutxiago behar ditu, %42 
10-20 min eta %33 20 minutu baino gehiago. 

• Joan-etorriak egiteko erabilitako moduaz, %68 inguru bere autoan eta bakarrik etortzen da, %18 inguru autoz 
beste lankide batzuekin, beste %8 garraio publikoan, %2 oinez,  %2 motoz eta beste %2 bizikletaz.
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- Oinez edo bizikletaz etortzea. Egunero ez bada ere, zenbait egunetan froga egitea interesgarria izan 
daiteke, osasunarentzako ere, oso aukera egokia da eta.

• Gurasoak ikastolara etorri behar dutenean garraio publikoa erabiltzea bultzatu edo autoa 
konpartitzearen ideia barneratzea.

• Espaloiaren gainean, autobus geltokietan eta larrialdi ateen aurrean ez lukete inoiz aparkatu beharko. 
Norbaitek bere auto partikularrean etortzea erabakitzen badu, erabaki hori azken muturreraino eraman 
behar du, baina bere erabakiak ezin du inoiz oinezkoen eskubideak zapaldu. Espaloia oinezkoentzat da.



PIO BAROJA INSTITUTOA

Beste ikastetxeekin alderatuta, gure kasuan, normalki 
bakarrik ibiltzen gara. Ikasle askok motorra daukagu eta 
normalki ikastetxera oinez joaten gara, nahiko zentroan 
baitago. 

Bizikletaren erabilpena eta bidegorriaren azterketa 
egin ditugu. Bizikletaren erabilpena bultzatzeko asmoz, 
erabiltzaileen artean, bizikletan ibiltzeko “kit” batzuk 
zozketatu dira: txalekoa, bizikletan jartzeko aparailuak, etab. 
eramaten zutenak.

Ikastetxera etortzen diren autoen azterketa egin dugu ere, 
non eta nola aparkatzen duten begiratuz. 

SAN VICENTE DE PAUL BHI

• Egindako neurketak: Eskolaren kokapena dela eta, ikasleen 
gehiengoa  oinez dator eskolara San Miguel auzoan bizi 
baitira. Irakasleen artean inkesta bat pasa genuen lanera 
etortzeko zein garraiobide erabiltzen den jakiteko. Bizikleta 
ez da erabiltzen ez ikasle eta ezta irakasleen artean ere. 

• Lortutako emaitzak: Ikasleen aldetik %90a baino gehiago 
oinez dator eskolara, gehiengoa San Miguel auzokoak 
direlako. Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako lehen 
zikloko ikasleen artean badaude autoz datozen gutxi 
batzu ere. Hauek beste auzokoak dira. DBHko ikasleen 
gehiengoa oinez dator, baina beste auzoko ikasleak 
autoz datoz. DBHko bi edo hiru ikasle soilik datoz 
bizikletaz. DBHko bi ikasle datoz motorrean.

Irakasleen artean %54a autoz dator, %24a oinez eta 
%22a garraio publikoan. Inkesta hau kurtso hasieran 
bete zuten baina oraingo emaitzak desberdinak izan 
daitezke, Urtarriletik aurrera OTA jarri baitzuten San 
Miguel auzoan. Ondorioz, irakasleen artean autoa 
konpartitzearen erabakia hartu dute zenbaitek eta 
gertu bizi diren beste batzuk autoa utzi eta oinez datoz. 
Autoa erabiltzen duten irakasleen gehiengoa beste 
herrietatik dator: Donostiatik, Hondarribiatik, Oiartzundik 
e.a. Irunen bizirik autoa aukeratzen duten irakasleek 
erosotasunagatik aukeratzen dutela diote. Bizikleta ez du 
inork erabiltzen irakasleen artean. 

• Ekintza plana:

Haur hezkuntza: mugi-mugi fitxa bete dute. Gela bakoitzean ikasle bakoitzak aukeratu du berak erabiltzen 
duen garraiobidea (gehiengoa oinez dator) eta kartulina batean irudikatu dute.

Fitxak margotu dituzte zein garraiobide desberdin dauden ezagutzeko.

Lehen hezkuntza: Lehen zikloan: etxetik eskolara inkesta beste dute beraien gurasoen laguntzaz eta 
emaitzak gelan komentatu eta ondorioak atera dituzte. Bigarren zikloan kaleko behaketa egin dute, bertan 
aurki ditzakegun oztopoetaz jabetzeko. Bestetik, herriko planoa landu dute, bakoitzak eskolara egiten 
duen ibilbidea aztertuz. Hirugarren zikloan, 5.mailakoek, gure autoa aztertuz galdetegia bete dute eta 
6.mailakoek, nola mugitzen garen galdetegia bete dute beraien famili, bizilagun eta herritarrei galdetuz.

DBH:

1.mailakoek “Lanerako eta erosketa bidean” galdetegia bete dute herritarrei galdetuz.

2.mailakoek ibilgailu kopuruaren kontaketa egin dute.

3.mailakoek “Irungo garraio publikoa” ezagutzeko fitxa bete dute.

4.mailakoek zarata neurtu dute ikastetxe inguruan sonometroak erabiliz.
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PROPOSAMENAK

Aurretik aipatutako emaitzak kontuan hartuz, 6. mailako ikasleek hainbat proposamen egin nahi dugu 
Txingudi Ikastolan mugikortasun iraunkorraren bidean urratsak ematen hasteko. Proposamen horietako 
batzuk ez daude gure esku Irungo Udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiak edo Eusko Jaurlaritzak burutu beharko 
lituzkete eta, baina iruditzen zaigu gure esku dagoela proposamen horiek erakunde horiei helaraztea. Beste 
proposamen batzuk norberak kontuan hartzeko dira eta horietan bai saiatu beharko ginateke denok gure 
aldetik zerbait jartzen desegokiak diren ohiturak aldatzen hasteko.

A) ADMINISTAZIOEK BURUTU BEHARREKOAK:

1. Ikastolaren barruan:

• Guztiz beharrezkoa iruditzen zaigu Ikastolako erdiko eraikuntzan igogailu bat instalatzea.

• Komun batzuk egokitu beharko lirateke (espazioa handitu, atea zabalagoak, barrak...) eta arraskaren bat 
aulki gurpildunaren altueran jarri beharko litzateke.

• Patioetan dauden eskaileren ondoan aldapak jarri beharko lirateke.

• Lurrean dauden oztopoak kendu behako lirateke.

• Jangelan mahairen bat egokitu beharko litzateke eta geletan ere.

2. Ikastolako inguruan:

• Espaloi zabal, seguru eta argiztatua egin beharko lukete ospitaletik ikastolaraino eta honekin batera 
Soroxartako bidegorria ikastolarekin lotuko lukeen bidegorri bat egin beharko lukete eta bizikletak 
aparkatzeko sistemak jarri.

• Espaloiaren ertzean burdinazko piboteak jarri beharko lituzkete autoak gainean ez aparkatzeko.

• Ospitaleraino iristen den autobus linea ikastolaraino luzatu  beharko lukete eta bertan geltoki bat jarri. 
Hondarribiatik gutxienez ospitaleraino iritsiko litzatekeen autobus linea bat martxan jarri beharko lukete.

• Ikastolaren ondoan dagoen kamioientzako aparkalekuko jabearekin hitz egin  beharko lukete aparkaleku 
horren zati bat ikastolako langileek erabili ahal izateko. Honen harira, aipatu nahi dugu galdetegietan 
batzuk oraingo aparkalekua handitu behar dela adierazi dutela. Gure iritziz, hori egiteko modu bakarra, 
aparkalekuaren atzean dagoen eremua erabiltzea litzateke, baina inguru horretan iturburu bat dago 
eta horren ondorioz, bertan hezegune aberatsa eta baliotsua garatu da. Alderdi hori suntsitzea Eskolako 
Agenda 21 egitasmoaren barruan dagoen ikastetxe batentzat onartezina litzateke.

• Eskolako autobusek biodiesela erabili beharko lukete.

B. NORBERAK HARTU BEHARREKOAK: (BHkoekin batera hartuta)

• Ahalik eta ikasle gehien joan-etorriak autobusez egitea saiatu beharko ginateke, ingurumenarentzat 
egokiagoa izateaz gain, ikastolaren inguruko trafiko arazo larriak arinduko bailituzke. 

• Gertu bizi diren ikasleak ikastolara oinez etortzea bultzatu (Puianako geltokia baztertu).

• Langileak saiatu beharko lirateke “autoan eta bakarrik” mugitzeko modua baztertzea. Horretarako 
hurrengo aukerak baloratu beharko lituzkete:

- Gure ustez, ikastolaren kokapena eta ezaugarriak kontuan hartuz, langileen aldetik mugikortasun 
iraunkorraren aldeko urratsak ematen hasteko, jorratu beharko litzatekeen aukera autoa beste 
lankide batzuekin konpartitzearena litzateke. Langileen %80 inguru 10 km baino hurbilago bizi da eta 
horrek aukera handiak eskaintzen ditu txandaka autoak elkarrekin konpartitzeko. Oso esanguratsua 
iruditzen zaigu langileen %80k aitortzen duela ez dela saiatu ere egin beste lankide batzuekin autoa 
konpartitzen.

- Garraio publikoa erabiltzea. Irunen bizi direnentzat ez litzateke baztertutako aukera izan beharko, 
lehenago aipatutako ezaugarriak kontuan harturik.
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BIDAIA KOPURUA

Ordaindu beharrekoa

<20

0,69 €

20 - 40

0,35 €

40<

0,12 €

• Garraio publikoa: Ikastolara gehien hurbiltzen den garraio publikoa Irungo autobus zerbitzua da. Hurbilen 
dagoen geltokia Ospitalean dagoena da, hau da ikastolatik 600 bat metrora. Autobusen maiztasunari 
dagokionez, ZAISA-Ospital egiten duen L1 lineak 15 minutuko maiztasuna du eta Larreaundi-Landetxa-
Ospital egiten duen L2 lineak 30 minutuko maiztasuna du. Bestaldetik, txartelen salneurria nahiko merkea 
ateratzen da Lurraldebus txartela eskatzen bada. Bidaiaren salneurria 1 eurokoa da Lurraldebus txartelarik 
gabe. Txartelarekin berriz honelakoa da:



TOKI ALAI BHI

Egindako neurketak: Ikastetxeko komunitate osoari 
galdetegi bat pasatu diegu ikastetxe inguruko 
mugikortasunari buruzko iritzia eta beraien ohiturak 
ezagutzeko asmoz.

Ikerketa horri esker ezagutu ditugu zein diren garraiobide 
erabilienak, norbanako ibilgailua erabiltzearen arrazoia, 
eskolarako bidean dauden puntu arriskutsuenak eta arrisku 
horiek saihesteko neurriak

Lortutako emaitzak:

Irakasleak: Gehienak urrutitik etortzen dira, eta norbanako 
ibilgailua erabiltzen dute garraio publikoaren konbinazioak 
egokiak ez direlako eta erosotasunarengatik. Bidea nahiz eta 
luzea izan nahiko segurua da beraien ustez. Hala ere, trafiko 
handia egoten da eta eguraldia txarra denean nahiko estresantea izaten da. Autopista ordaintzea ez dute 
batere ondo ikusten. Batzuk autoa konpartitzen dute, merkeagoa, jasangarria eta atseginagoa delako. Gutxi 
batzuk oinez, bizikletaz edo autobusean etortzen dira.

Ikasleak: Auzo desberdinetatik etortzen dira eta  oinez etorriko lirateke igo behar den aldapa hain handia 
izango ez balitz, eta bidea hobea izango balitz. Dena den neguan eta eguraldi txarra dagoenean nahiago 
dute eskolako autobusa erabili.

Oinez etortzen direnek bidean segurtasun falta nabaritzen dute. Zenbait tokitan ez dago espaloirik, eta 
espaloiak egonda ere, zulatuta daude, putzuak egoten dira, estuak dira, oztopoz beteta eta askotan autoak 
bertan aparkatuta. Errepideak estuak dira, trafiko handikoak eta autoak azkarregi pasatzen dira.

Gurasoak: Bere seme alabak eskolako autobusean bidaltzen dituzte lasaiago daudelako, motxilen 
pisuarengatik, erosotasunagatik eta urrun bizi direlako. Norbanako ibilgailua erabiltzen duena oso urrun bizi 
delako da edo bere ordutegia dela eta, hobeto datorkiolako. Segurtasunari dagokionez, normala deritze 
baina hobetu beharrekoa.

Eskolarako bidean aipatzen diren puntu arriskutsuak ondorengoak dira: hilerriko aldapa eta hortik eskolaraino, 
Artiako zubia eta aldapa, Jaizubiako ibilbidea, Bentasetik eskolaraino, Uranzu kalea, Urdanibia plaza, 
anbulategiko geltokia.

Aipatutako arrazoiak: aldapa handia, espaloirik falta, errepide estua, zebrabiderik eza, seinale gutxi, trafiko 
handia, argitasun falta, autoen abiadura handia, errepideen eta espaloien egoera ez egokia.

Ekintza plana: Udalari eskatu behar zaio: errepideen eta espaloien hobekuntza, espaloirik ez dauden tokietan 
jarri, eta besteak zabaldu, Zebrabide gehiago kokatu, Udaltzainak jarri trafikoa kontrolatzeko eta arauak 
betearazteko, Argitasun gehiago ipini, Ikastetxe barruan, irakasleen artean auto konpartitzearena zabaldu. 
Irakasle berriak etortzen direnean auto antolaketaren informazioa eman eta ikasleei dagokienez, gehiengoa 
eskolako autobusa erabiltzen du, hor aldaketarik ez dagoelarik.

TXINGUDI IKASTOLA LH

BHkoek bezala, ekoikuskaritza burutzerakoan bi alderdi bereiztu ditugu: ikastetxearen barruko mugikortasuna 
aztertu dugu eta Txingudi Ikastolarako joan-etorriekin lotutako mugikortasuna. Lehenengo alderdia aztertzeko, 
6. mailako ikasle talde bat gure ikastetxean dauden arazoak identifikatzen ibili dira. Bigarren alderdia lantzeko, 
berriz,  lan ezberdinak burutu ditugu: lehenik eta behin, ikasle, familia eta langile guztiek galdera batzuk 
erantzun behar izan dituzte eta gero, ikastolako hurbileko inguruaz azterketa sakon bat burutu dugu.

A) IKASTOLAREN BARRUAN: Ikasle bat 9:30tik 17:00ak arte aulki gurpildun batean egon zen gure ikastetxean 
dauden oztopo arkitektonikoak antzemateko. Esperientzia horri esker, mugikortasun urriko ikasle batek gure 
ikastetxean zailtasun handiak eta larriak izango lituzkeela ondorioztatu dugu. Hona hemen aurkitu ditugunak:

• Pista aldera joateko bi eskailera jaitsi behar dira eta ez dago beste modurik pistara joateko.

• Geletan dauden mahaiak ez daude egokituta horrelako egoeran dagoen ikasle batentzat.

• Hainbat tokitan (sarrerako atea, biltegia eta jangelaren artean...), lurrean egur edo burdinazko  egiturak 
daude eta horiek izugarri zailtzen dute aulki gurpildunaren pasabidea.

• Komunak ez daude egokituak: alde batetik, aulkiarekin komun batean sartuz gero, ezin da atea itxi. 
Bestaldetik, ikasleak ez du modurik aulkitik atera eta komunean esertzeko ez baitago barrarik. Azkenik, 
arrasketan ezinezkoa da ikasleak ura edatea. Egoera are larriagoa da pistako aldageletan, bertako ateak 
oso estuak baitira eta ezin da sartu ere egin.
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D) IKASTOLAKO INGURUA (BHkoekin batera burututa)

• Espaloiak: Ospitaletik DBHko eraikuntzaraino egin berri duten 
espaloia oso estua da, 1,20m eta 1,50m arteko zabalera 
baitu eta gainera, zati handi batean ezin da erabili autoak 
gainean aparkatzen dutelako eta pasabidea erabat 
oztopatzen dutelako... Bestaldetik, ospitaletik ikastolaraino 
lau zebrabide daude, baina ez dute semafororik. 
Argiztapenari dagokionez, ospitaletik ikastolako 
bidegurutzeraino ez dago farolarik. Hortik aurrera, farolak 
badaude, baina ez dituzte inoiz pizten.

• Bidegorriak: Ikastolatik hurbilen dagoen bidegorri zatia 
Soroxartakoa da. Hortik aurrera trafiko handiko errepide 
zatiak erabili behar dira eta beraz, nahiko arriskutsua da.

• Aparkalekuak: Ikastolan 87 ibilgailuentzako aparkalekua 
dago, baina normalean, 125-130 auto egoten dira aparkatuak 
ikastolaren inguruan: espaloiaren gainean, autobusen 
geltokietan, larrialdi ateen aurrean... Oinezkoekiko izugarrizko 
errespetu falta iruditzen zaigu autoak espaloiaren gainean edo 
autobus geltokietan aparkatzea eta gainera, oso arriskutsua 
da jendea errepidera atera behar delako pasa ahal izateko. 
Beste aldetik, norbaitek pentsatu al du zer gertatuko litzatekeen 
benetako larrialdi egoera batean suhiltzaileek, anbulantziek... 
larrialdi atea erabiltzeko beharra izango balute? Sute baten 
kasuan, adibidez, autoa gaizki aparkatua duen irakaslea bere 
ikasleen ebakuazioaz arduratzen ari bada, nola egingo du autoa 
mugitzera joateko suhiltzaileak sartzeko? Eta istripu larri baten 
aurrean? Autoa gaizki aparkatua dutenei abisatu eta autoa 
mugitzen duten arteko denbora hil ala bizikoa izan daiteke.

• Ikastolako erdiko eraikuntzan dauden gela guztietara (gimnasioa, plastika eta ingelesa gelak, liburutegia, 
harrera gela, psikomotrizitate gelak...) ezin da joan horrelako ikasle bat ez baitago igogailurik eta gauza 
bera gertatzen da musika gelan eta Haur Hezkuntzako psikomotrizitate geletan.

• Jangelako mahaiak ez daude prestatuak horrelako ikasleentzat.

B) JOAN-ETORRIAK

1. Ikasleak: hauen artean %85-90 inguruk joan-etorriak eskola autobusetan egiten ditu, %10-15ak bere 
gurasoekin autoz egiten ditu eta soilik %1-2 egiten ditu oinez.

Gurasoekin autoz egiten dutenei zergatia galdetuta %40 inguruk gurasoentzat erosoagoa dela erantzun dute, 
%25 inguruk goizean denbora gehiago izateko aipatu dute, %15 inguruk baserri edo mendian dagoen etxe 
batean bizi direla erantzun dute, %10 inguruk geltokia urruti dagoela esan dute eta %10 inguruk ikastolatik 
irtetean beste jarduera bat dutelako erantzun dute.

2. Langileak: Gehienak (%56 inguru) 5km baino hurbilago bizi dira eta beste %25 10km baino hurbilago. 
Ikastolara etortzeko erabilitako denborari dagokionez, laurden batek 10 min baino gutxiago behar ditu, erdiak 
10-20 min eta beste laurdenak 20 minutu baino gehiago. Joan-etorriak egiteko erabilitako moduaz, %65 inguru 
bere autoan eta bakarrik etortzen da, %10 inguru autoz beste lankide batzuekin, beste %10 garraio publikoan, 
%8 oinez, %5 ikastolako autobusetan, %1 motoz eta beste %1 bizikletaz.

Aurreko datuetan argi ikusten denez, langileen artean gehien erabilitako garraio mota norberaren autoa da 
eta kasu gehienetan gainera, bakarrik. Aukera horren arrazoiez galdetuta %55 inguruk ikastolatik urruti bizi dela 
erantzun du eta beste %30 erosoagoa dela. Azkeneko %15aren barruan arrazoi desberdinak agertu dira, hala 
nola, familia egoera, ordutegi arazoak, garraio publikoaren mugak...

Galdetu diegunean saiatu ote diren beste lankide batzuekin autoa konpartitzen, %80 inguruk ezetz erantzun 
du eta zergatia galdetuta gehien agertu diren erantzunak erosotasuna, askatasuna, denbora falta, konfiantza 
falta, ordutegi desberdinak... izan dira.

Ikastolan aparkatzeko dugun arazo larria konpontzeko hartu beharreko neurriei buruz galdetuta, %25ak autoak 
konpartitzen saiatu beharko ginatekeela erantzun dute, beste %25k aparkalekua handitu beharko litzatekeela, 
%35 inguruk garraio publikoa eta ikastolako autobusak gehiago erabili beharko genukeela eta %15 inguruk 
aipatu du oinez edo bizikletaz etortzen saiatu beharko ginatekeela.
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