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Aurreko ikasturteetan, hondakinak, energia, ura eta mugikortasuna aztertu genituen. Aurten aukeratutako 
gai nagusia ENERGIA izan da berriro ere.  Orain dela 3 urte egindako lana begiratu dugu berriro, azken urte 
hauetan zehar aldaketarik egon oteden ikusteko. 

Jarduera asko egin ditugu gure bizimoduan energiak duen garrantziaz jabetzeko eta era egokian 
erabiltzen  ikasteko:  gure etxeetan zein energia mota erabiltzen ditugun ohartu gara, gure auzoan argiak 
duen garrantziaz ere bai, kaleko argiteria aztertu dugu, herritarrei ere galdeketa ezberdinak egin dizkiegu, 
beraien iritziak jasotzeko asmoz,  Irungo mapa energetikoa aztertu dugu eta osagarri gisa irteera ezberdinak 
egin ditugu. 

Hiriko kudeaketa aztertzeaz gain, beste ardatz batzuen inguruan ere aritu gara:

• Eskolako curriculumaren berrikuntzan

• Eskola-ingurunearen kudeaketa iraunkorrean.

• Hiriko kudeaketaren parte hartzean.

Elatzeta Ikastetxea

Dunboa LH Ikastetxea

Dunboa BH Ikastetxea

Hirubide BH Ikastetxea 

Irungo La Salle Ikastetxea

Pio Baroja Institutoa

San Vicente de Paul Ikastetxea

Toki Alai BH Ikastetxea

Txingudi LH Ikastola

Txingudi BH Ikastola

Eskolako Agenda 21 programa martxan hasi zenetik, 
orain dela 7 urte, jada, pixkanaka ikastetxe gehiago 
ari gara parte hartzen egitasmo honetan. Jada, 10 
ikastetxek eta       5.100 ikasle baino gehiagok osatzen 
dugun taldea gara:

ENERGIA
HERRITARREI INFORMATU:

15.	Energia aurrezteko aholkuak emanez, Kiotoko protokoloa azalduz, 
energiaren gehiegizko kontsumoaren ondorioak eta energia iturri 
desberdinak ezagutaraziz ... gidak banatuz, kanpainak eginez, 
kaleko paneletan energia aurrezteko neurriekin informazioa jarriz, 
komunikabide ezberdinak erabiliz...

BESTE BATZUK:

16.	Herritarrekin komunikatzeko erabiltzen den papera, birziklatua izatea. 

17.	Berdegune gehiago sortu eta beraien erabilera bultzatzeko 
beharrezkoak diren, mahaia, eserlekuak, komun publikoak... ipini

18.	Energia gutxi kontsumitzen duena saritu eta asko kontsumitzen duena 
zigortu.

19.	Mugikortasun mugatua duten biztanleen 
desplazamenduak erraztu bai hirian 
zehar bai zentro  publikoen sarreretan 
ere (liburutegia..)
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BIDEGORRIEN INGURUAN:

9.	Bidegorrien erabilera sustatzeko,  bizikletaz egiteko talde 
irteerak antolatu.

10.	Lehen sektoreagatik apustu egin eta industria murriztu

IBILGAILU ELEKTRIKOEN INGURUAN:

11.	Kotxe elektrikoaren sarrera sustatu herri mailan 
elektrolinerak jarriz, autobusak elektrikoak 
erabiliz... eta  udaletxe mailan bertako ibilgailu 
guztiak elektrikoak izanik. 

GARRAIO PUBLIKOAREN INGURUAN:

12.	Garraio publikoa auzo guztietara iristea 
ibilbide luzeegiak egin gabe.

DIRULAGUNTZAK ESKAINTZEA:

13.	Eraikin pribatuetan, energia berriztagarriak eta 
leihoetan kristal bikoitza jarri nahi dituztenentzat. 

ENERGIA GASTUA AURREZTEKO:

14.	Eraikuntza publiko guztietan, kontsumo baxuko bonbilak, 
isolamendua hobetu, berokuntza sistema eraginkorrak instalatu, 
argi naturala erabiltzeko moldaketak egin eta berogailu eta argien 
erabilera kontrolatu.
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ENERGIA
Landutako	gaiak

Ikasturte hasieran, gaia aurkeztu eta ikastetxeko partaide guztiek 
barneratu dituen egitasmoa antolatu genuen, Ingurumen 
Batzordea, ikasle, irakasle, guraso eta irakasle ez diren 
langileez osatua.

Ikastetxean gaia landu eta ikasmaila desberdinetan gauza 
asko ikasi ditugu. Besteak beste:

• Urak eta haizeak makinak mugitzeko eta elektrizitatea 
lortzeko balio dutela ikasi dugu. Elektrizitateak gure 
bizitzan duen garrantziaz  ere jabetu gara. “Gora gure 
energia” tailerrean parte hartu dugu eta  bertan energia 
berriztagarriak eta ez-berriztagarriak ezagutu eta bakoitzaren 
abantailak eta desabantailak ezagutu ditugu. Gainera, guk 
ere bizitzeko energia behar dugula ohartu gara eta energia 
hori elikagaietatik lortzen dugula.

• Familietan ere galdeketa batzuk egin ditugu, etxeetan energia nola kontsumitzen den jakiteko, eta  
familia portzentaia handi batek energia aurrezteko jokabide egokiak aurkezten dituen artean, beste 
familia askok (inkestatutakoen artetik, %34.4ak)  energia gutxiago kontsumitzen saiatu beharko luke.  
Jenderi ohiturak aldatzea ere kosta egiten zaiola ohartu gara. Orain 3 urte bezala, kotxea baita gehien 
erabiltzen den garraio mota hirian mugitzeko.

• Elektrizitatea, gas naturala eta gasolina dira gehien erabiltzen diren energia motak. Egurra eta eguzki 
energia berriz, oso gutxi erabiltzen dira. Energia gastua erraz kontrola daitekeen zerbait izan arren, gure 
eguneroko bizitza ez dugu behar bezala jokatzen eta behar duguna baino energia gehiago gastatzen 
dugu. Energia murriztuz, ingurumena zainduko dugu eta dirua aurreztu. 

• Etxeko fakturak aztertu ditugu, egun egiten dugun kontsumo errealez jabe izateko.

• Gehiegizko energia erabilerak sor ditzakeen ondorioez, berotegi-efektua areagotzea, klima aldaketa 
eragitea... jabetu gara eta elikagaiak urrutitik ekartzeak suposatzen duen energia kontsumo izugarriaz 
eta bertako elikagaiak kontsumitzeak dituen abantailak ezagutu ditugu.

• Jendeak oro har energiari buruz duen ezjakintasunaz ere ohartu gara. Jendeak ez daki hiriko garraioak 
biodieselarekin ibiltzen direla,  auto elektrikoak erabiltzeagatik udal zergan %50eko murrizketa dagoela, 
ez dituzte Irunen dauden energia berriztagarrien instalazioak ezagutzen...

• Gure kaleetako argiteria aztertu dugu. Klasean argi instalazioak oso desberdinak izan daitezkeela ikusi 
dugu eta mota bakoitzak dituen abantaila eta desabantailak landu ditugu. Jarraian, kalera atera gara 
hirian zer nolako argiteria dugun ikustera. Udaletxearen gastuaren %60a argiterirako erabiltzen da, 
beraz argi kutsadura jeisteaz gain, garrantzitsua da ere kontsumoa jeistea.  Gainera, hiriko animali eta 
landareengan kutsadura honek eragina du, argiak tximeletak erakarri eta ugaltze prozesua aztoratzen 
baitie baita landareei fotosintesi zikloak ere.

• Gehienetan, energia kontsumoak CO2 sorrera  dakar. Hori horrela izanik, urtero biztanle batek  zenbat 
CO2  sortzen duen aztertu dugu. Kopuru honek munduko batazbesteko tenperatura igoerarekin erlazio 
zuzena duela ikusi dugu.

• Energia aurrezteko egiten diren kanpainak jendeak ez ditu ezagutzen, ezta Udalak zer egiten duen 
energia aurrezteko ere.
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Ekintza	osagarriak	eta	irteerak

Hirian egindako azterketaren osagarri modura, energiaren mundua oso zabala denez, talde ezberdinek 
ekintza osagarri  eta bisita ugari burutu dituzte: 

• Energia berriztagarrien tailerrak egin ditugu zenbait 
ikastetxek. Batzuk eguzki plaka fotovoltaikoak erabiliz 
autoak diseinatu ditugu, beste batzuk berriz,  haizegailua 
eta besteek ur-errotak egin dituzte. Guzti hauek egiteko 
material berrerabilgarriak  erabili dira: ur botilak, brick 
ontziak...

• Energia eta elikadurak duten zerikusiaz jabetzeko 
elikadura tailerra egin dugu.  Urtaro bakoitzean elikagai 
batzuk ekoizten direla jabetu gara eta nahiz eta guk 
supermerkatuetan beti denetatik aurkitzeko aukera 
izan,  garaian garaikoak kontsumitzeak duen garrantziaz 
jabetzeko aukera izan dugu. 

• Usurbilgo Lanbide Eskolara ere bisitak egin ditugu. 
Bertan, energia berriztagarriei buruzko proiektu eta ideia asko 
erakutsi zizkiguten: haize-errotak, plaka fotovoltaikoak eta termikoak bereizten... Harrigarria 
iruditu zitzaigun institutu osoa beraiek egindako proiektuetatik buru hornitzea. Aldez aurretik 
genituen ideiak baztertu eta energia berriztagarriek etorkizun baikorra dutela 
jabetu ginen. 

• Endarako urtegia, Elordiko Udateko Uren Araztegia, 
bertako instalazio minihidraulikoa eta Atalerrekako 
araztegia bisitatu ditugu.  Hiru instalazio hauetan 
ura garbitzeaz gain, energia berriztagarriak 
erabiltzen dira, uraren arazketa  prozesuak sortzen 
duen energia ahalik eta gehien aprobetxatzeko.

• EMAUS-ek Irunen duen Ecocenterra ezagutzeko 
aukera ere izan genuen.  Joko ezberdinen bitartez 
eta instalazioen bisita eginez, materialen berrerabilera 
landu genuen.  Guretzat balioa galdu 
duten gauzek, konpondu eta 
txukundu ondoren, beste 
batzuentzat balio dezaketela 
ikasi dugu, energia aurreztuz, 
kontsumoa murriztuz eta 
lehengaiak gutxiago kontsumitzen 
direla ikasiz.
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ENERGIA
ARGITERIARI DAGOKIONEZ:

1.	Kaleko argiteriak , hirigunekoak 
zein industria guneetakoak, 
energia alferrik gasta ez dezan 
kontrol sistema ezartzea,  
piztuera eta itzaltzeko 
ordutegi egokiak finkatuz eta 
gauean intentsitatea jaitsiz 
kontsumoa jaisteko. 

2.	Kaleko argiterian gutxi 
kontsumitzen dituzten 
sistemak erabili eta 
eraginkortasuna areagotzen 
dituzten farolak instalatu, 
esaterako, led teknologiarekin...

3.	Herriko farolei dagokienez, beharrezkoak ez diren farolak kendu eta 
auzo zaharretako farolak berritzean,  hauek kontsumo baxukoak eta 
argi sortaren orientazio egokikoak izan daitezela ziurtatu.

4.	 Industria guneetan eta zentro komertzialetan publizitate kartelak 
itzaltzeko ordutegia finkatu eta herriko monumentuak argitzen dituzten 
fokuen erabilpenen ordutegia murriztu. 

5.	Gabonetan, argi-apaingarri gutxiago jarri eta piztu-itzaltzeko ordutegi 
bat zehaztu.

6.	Semaforoak ongi koordinatu hiriko etorbideetan ibilgailuen higidura 
jarraia eta etendura gutxirekin izateko, honela CO2  isurketak txikiagoak 
izango dira.

ENERGIA BERRIZTAGARRIEN INGURUAN:

7.	Energia berriztagarrien 
instalazio gehiago jartzea: 
panel fotovoltaikoak, 
termikoak.... Bai instalazio 
publikoetan zein Irungo 
kaleetan. Eta ur hoditeriak 
lurrean sakonago jartzea, 
energia geotermikoa 
aprobetxatzeko.

8.	Kiroldegietan gimnasia 
aparatuek  eta parkeetako 
kulunkak sortzen duten energia 
aprobetxatzea, dinamoak 
izango balira bezala.

Udalari	zuzenduriko	ekarpenak
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ENERGIA
Kontatu dizkizuegun lanak burutu ondoren, bildutako informazioarekin balorazio bat egin 
dugu ikasgelan ideia orokorrak eta proposamen zehatzak biltzeko. Ondoren, Maiatzaren 12an, 
eskola bakoitzeko ordezkariak Txingudi Ikastolako Areto Nagusian  bildu gara guztien emaitzak 
bateratzeko.

Ikasleen	arteko	foroa
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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.	Argi naturala aprobetxatzen saiatuko gara. Eta gelako argiak itzaliko ditugu gelatik  ateratzen 
garen bakoitzean.

2.	Ordenagailuak, telebista eta beste etxe-tresna elektrikoak  amatatuko ditugu  erabili eta gero, ez 
ditugu stand-by egoeran utziko.

3.	Hozkailua, garbigailua eta plater garbigailua aldatu behar izanez gero, A motatakoak erosiko 
ditugu. Hauek soilik ondo beteta daudenean jarriko ditugu martxan eta lehorgailua gainera, 
ahalik eta gutxien erabiliko dugu.

4.	Motorraz edo autoz mugitzean, modu eraginkorrean gidatzeko eskatuko dugu.

5.	 Ibilbide luzeetan, garraio publikoa erabiltzen saiatuko gara eta motzetan aldiz, bizikletaz edo 
oinez mugituko gara autoaren erabilera baztertuz. 

6.	Energia galerarik ez izateko ateak eta leihoak itxiko ditugu berogailua jarrita dagoenean.

7.	Etxeko tenperatura kontrolatzeko termostatoa erabiliko dugu eta 18-20º inguruan programatuko 
dugu.

8.	Bainatu ordez dutxatu egingo gara eta uraren tenperatura kontrolatzeko termostatoa erabiliko 
da, 36 º jarriko dugu.

9.	Papera eta fotokopiak bi aldeetatik egingo ditugu, paper kontsumoa murrizteko.

10.	Gure kontsumo orokorra nolakoa den hausnartuko dugu jasangarriagoa izan dadin.

11.	Udalaren ingurumena zaintzeko ekimenetan parte hartzeko 
ideiak eman, aldaketak proposatu eta kritikak egingo ditugu.

12.	Erosketak egitera etxeko poltsak eramango ditugu.

13.	Bonbilak hondatu ahala kontsumo baxukoak erosiko ditugu.

14.	Ontziratu gabeko produktuak erosten saiatuko gara.

15.	Ahalik eta hondakin gehien birziklatzen saiatuko gara.

16.	Gabonetan zuhaitz berrerabilgarriak erabiliko ditugu.

17.	Berriro karga daitezkeen pilak erabiliko ditugu.

18.	Aukera dagoenean, materiala ekologikoez egindako 
gauzak erabiliko ditugu.

Konpromisoak	bateratuta


