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Egun on guztioi!
Aurtengo Eskolako Agenda 21 programaren azken txanpa 
iritsi zaigu.   Ikasturtean zehar lan eta azterketa ugari gauzatu 
ondoren, zuengana gatoz, urtero bezala, horren guztiaren berri emateko asmoz. 

10 ikasturte bete ditu jada ekimen honek  eta 10 ikastetxek eta 5.200 ikasle baino gehiagok osatzen 
dugun taldea gara:

Jarraian,	ikasturtean	zehar	gure	ikastetxeetan	egindako	
lana	aurkeztu	nahi	dizuegu!

Mota		askotako	ekintzak	garatu	ditugu	gure	bizimoduan	
gaiarekin	 zerikusia	 duten	 alor	 ezberdinak	 	 aztertu	
dira	 ikasleen	 artean,	 hondakinak,	 energia,	 ura,	
mugikortasuna	 eta	 diagnostiko	 bat	 eginez	 ikusitako	
akatsei	konponbideak	jartzen	saiatu	gara.	

 
	Eskoletan	 ur	 gutxiago	 gastatzeko	 aparatuak	 jartzea,	

sakatzeko	iturriak	jarri.

	Herrian	 	 ere	 ura	 aurrezteko	 neurriak	 aplikatzea,	
instalazioak	 (hodiak,	 txorrotak…)	 baldintza	 onetan	
edukitzeaz	gain,	esaterako,	udan	 iturri	apaingarriak	
istea,	 iturri	 publikoetan	 zanpatzeko	 sistemak	
jartzea...

	Ur	 kontsumoaren	 fakturan	 aurrezpen	
nabarmenak	 erakusten	 dituztenei	
beherapenak	 aplikatzea	 eta	 ur	 gehiegi	
erabitzen	dutenei	isuna	ezartzea.

 
	Denda	 txikiak	 bultzatu,	 ez	 multinazionalak,	 esaterako,	

auzoetan	denda	txikiak	irekitzeko	laguntzak	eskainiz….

	Bertako	 produktuen	 salmenta	 bultzatzea,	 beraien	 produktuak	 herritarrei	 zuzenean	 saldu	 ahal	
izateko	(azoka	egunak	zabaldu,	bertako	esne	ekoizleentzat	esne	makinak	kalean	instalatu,	egunero	
produkuak	 saltzera	 datozen	 baserritarrei	 espazio	 duin	 bat	 eskaini,	 	 festetan,	 azoketan…	bertako	
produktuak	saltzeko	tokiak	prestatuz...).

	Hiriko	azokak	bultzatu	eta	egoera	onean	mantendu.

 
	Baratza	publikoak	jartzea	eta	ahal	bada	urtez	urte	baratza	eremuak	haunditzea.

	Eskoletan	 baratzak	 jartzeko	 aukerak	 eskaintzea,	 ikasleek	 txikitatik	 lurreko	 produktuak	 sortzen	
ikasteko.

	

	Bigarren	eskuko	azoka	antolatu	(arropa,	jostailu…)	berrerabilpena	sustatzeko.

	Sentsibilizazio	kanpaina	ezberdinak	egin,	esaterako,	birziklatutako	materialekin	egindako	desfileak,	
plastikozko	poltsen	erabilera	murrizteko	kanpainak,		kontsumo	jasangarriaren	inguruko	kanpainak,	
bertako	produktuen	garrantziaz		jabetzeko	kanpainak,	ur	kontsumoaren	inguruko	kanpainak	…	

 
	Publizitate	gutxiago	jarri	kalean,	panel	elektrikoak	kenduz.

	Hauteskundeetarako	propaganda	murriztu.	

	



 

Jarraian	 esango	 ditugunak	 dira,	 gure	 iritziz	 eta	 guk	
ematen	 diegun	 garrantziaren	 arabera	 ordenatuta,	 zuei	
luzatu	nahi	dizkizuegun	proposamenak:

 

	Gaikako	 bilketako	 edukiontzi	 gehiago	 jartzea	
kaleetan	(txuria,	urdina…)

	Hirian	 zehar	 zakarrontzi	 txiki	 gehiago	 jarri	 eta	
deigarriagoak	izan	daitezela	erraz	ikusteko

	Kontenedore	 organikoaren	 erabilera	 zabaltzea,	
sukaldatutako	hondakinak	ere	botatzen	utziz.

	Bidegorri	 sarea	 hobetu	 eta	 zabaltzea,	 bidegorri	 gehiago	 eraikiz	
errepidetik	kanpo	eta	bidegorri	zatiak	elkarren	artean	lotuz.	

	Kotxe	 elektrikoen	 alokairua	 bultzatzea	 baino	 kotxeak	 hirian		
zehar	lehentasuna	ez	izatea.

	Garraio	 publikoko	 	 zerbitzuak	 hobetzea	 (maiztasuna,	 linea	
berriren	 bat	 zabaltzea,	 merketzea,	 autobusa	 bikoitzak	 jarri	
jende	asko	dagoenean	(hondartzara…).

	Alokatzeko	bizikletak	 jarri	 hiriko	puntu	ezberdinetan,	garraio	
sistema	bezala	planteatuz.

 
	Kaleetako	farolen	kontsumoa	murriztea,	behar	ez	direnean	itzaliz,	kontsumo	baxuko	argiak	erabiliz,	

eguzki	plakekin	funtzionatzen	duten	farola	eta	semaforoak	jarriz.

	Kaleko	argiteriaren	azterketa	 (piztu	eta	 itzali	 sistema,	ordutegiak…)	egin	 kontsumo	efizienteagoa	
izateko

	Energia	berriztagarrien	sorrera	bultzatzea,	laguntzak	emanez…

 
Kontsumo	gaia	oso	gai	zabala	da	eta	adinaren	arabera	
kontsumoaren		atal	ezberdin	bat	sakondu	dugu	gehiago.	
Landutako	atalak	ondoko	laburpenean	agertzen	dira:

 

Lehengo	ziklokoak	elikadura	izan	dugu	hizpide.	Gaiaren	
inguruan	hainbat	gauza	ikasi	ditugu:	

o	 Elikagaiak	gure	etxera	 iritsi	baino	 lehen	non	eta	
nola	 ekoizten	 diren,	 nola	 garraiatzen	 diren	 eta	
nola	saltzen	diren	ezagutu	ahal	izan	dugu.	

o	 Gure	 hamaiketakoak	 aztertu	 ditugu	 eta	 galleta,	
pastel	 eta	 litxarkeri	 gehiegi	 jaten	 dugula	 ohartu	
gara.	 Janari	 osasungarriak	 zeintzuk	 izan	 diren	
ikasi	ditugu,	fruta,	yogurtak,	fruitu	lehorrak…	

o	 Edariak	ere	aztertu	dira	eta	txarrak	izan	daitezkeen	
sustantzi	 asko	 dituztela	 ikusi	 dugu:	 kolorantea,	
aspartamoa,	azukrea,	aditiboak…

Bigarren	zikloko	ikasleek	ura	izan	dugu	gai	nagusia.	Hainbat	
ekintza	ezberdin	egin	ditugu:	

o	 Galdetegi	baten	bitartez	gurasoen	eta	gure	aiton-
amonen	 ur	 kontsumoaren	 	 ohiturak	 aztertu	 eta	
uraren	 kontsumoa	 murrizteko	 zenbait	 modu	 eta	
aukera	ezagutu	dugu.

o	 Uraren	kontsumoari	buruz,	zertarako	behar	dugun,	
nola	 lortzen	dugun	ura,	nola	erabili	ur	hori	eta	zer	
egin	dezakegun	ura	zaintzeko	eta	aurrezteko.	

Ikastetxe	 batek	 ura	 eta	 energia	 gaia	 batera	 landu	 ditu.	
Txartel	lehiaketa	antolatu	dute		eta	txartel	hauek	kontsumoaz	
arduratzeko	ikastetxean	zehar	jarri	dira.	

Hirugarren	 ziklokoak	 erosketak	 egiteko	 dauzkagun	 ohiturek	
hondakinen	sorreran	duten	eragina	argitu	ahal	izan	dugu.	

o	 Denda	mota	 ezberdinen	 arteko	 aldeak	 aipatu	 ditugu,	
hau	da,	denda	txikiak,	handiak,	supermerkatuak,	betiko	
azoka…



o	 	Elikagaien	jatorriaz	aritu	gara	ere,	freskuenak	baserrietan	
ekoizten	direnak	direla	konturatu	gara,	hondakin	
gutxiago	 sortzen	 dute,	 bilduki	 (paper,	 kaxa,	
pastiko	 gutxiago	 dutelako)	 gutxiago	 dutelako.	
Irunen	non	eta	noiz	eros	daitezkeen	ikasi	dugu.

o	 Urrutitik	 ekartzen	 diren	 produktuak	 zein	
garraiobide	 erabiltzen	 duten	 ikusi	 dugu,	 hauek	
sortzen	duten	kutsadura	aztertuz.

o	 Zerrenda	egitea	zein	garrantzitsua	den	ikasi	dugu	
eta	zer	nolako	erosketa	egin	behar	den	ikasi	dugu:

	 Bilgarri	gutxikoak	produktuak
	 Produktu	kontzentratuak.
	 Tamaina	handiko	produktuak.
	 Ez	erosi	erabili	eta	botatzeko	produktuak.
	Ontziratu	gabeko	produktuak	erosi,	soltean.	

o	 Sortutako	hondakinak		behar	bezala	sailkatzen	ez	dakigula	ohartu	gara.	

o	 Gaur	egun,	jende	asko	kontsumismoaren	menpe	dago		eta	kontsumoa	pertsonen	arrakasta	soziala	
neurtzeko	erabili	izan	da.	Batzuetan	behar	ez	ditugun	gauzak	erosten	ditugu	eta	produktuak	erostean,	
ez	dugu	pentsatzen	nondik	datozen	edota	produktu	horien	ekoizpenean	zer	gertatu	den.	

o	 Gauzak	 asko	 aldatu	 dira	 gure	 aiton-amonak	 gazteak	 ziren	 garaitik	 gaur	 egunera.	 Garai	 hartan,	
errekurtso	gutxiago	zuten	eta	ez	zituzten	hainbeste	gauza.	

o	 Gaur	 egun	 ordea,	 erosketak	 supermerkatu	 handienetan	 egiten	 ditugu	 eta	 marka	 desberdineko	
produktu	 bera	 erosteko	 aukera	 dugu.	 Baina	 askotan,	 markako	 produktuak	 erosteko	 joera	 dugu.	
Momentu	guztietan	produktu	desberdinetako	publizitatea	jasotzen	ari	gara.	Ez	dugu	arretarik	jartzen	
ea	produktua	ona	den,	prezio	egokia	duen	edo	benetan	behar	duguna	den.	Batzuetan	momentu	
horretan	modan	dagoen	markari	erreparatzen	diogu	bakarrik.

o	 Bestalde,	 teknologiaren	 garapenak	 ere,	 gure	 ohituren	
aldaketan	 eragina	 izan	 du.	 Lehen	 ez	 zegoen	 hainbeste	
telebista,	 ordenagailu,	 bideojoku,	 	 mobil,	 tablet,	 e-book	
eta	horrelakorik;	 aisialdian	beste	 jarduera	batzuk	egiten	
ziren.	Gaur	egun,	aparatu	horiek	izateko	beharra	sortu	da.

o	 Hainbeste	 gauza	 erosi	 ondoren,	 konturatzen	 gara	
kontsumitzen	 dugun	 guztiak	 hondakin	 gehiegi	
sortzen	 duela.	 Joera	 hau	 aldatu	 beharra	 daukagu	 eta	
kontsumoaren	gurpila	gelditu	beharra	dago.	

o	 Irungo	 udalerriko	 energia	 iraunkorreko	 ekinza	 plana	
(EIEP-PAES)	aztertu	dute.

o	 Ikastetxeko	bateko	guraso	batek	“Sare	elektriko	berria”	hitzaldia	
eskaini	die	ikasleei.

o	 Txingudi	Zerbitzu	Mankomunitateak	sortzen	duen	energia	berriztagarria	nondik	eta	nola	lortzen	
den	ikasteko	aukera	izan	dugu.	

•	 Hortzak	garbitzean	eta	dutxan	xaboia	ematean	ur	txorrota	itxiko	
dugu.

•	 Komuna	ez	dugu	zabortegi	gisa	erabiliko.

•	 Iturrietan	ura	aurrezteko	sistemak	jarriko	ditugu.

•	 Iturriko	ura	edango	dugu,	ontziratutakoa	baino	lehen.

•	 Ontzi	 eta	 erropa	 garbigailua	 ondo	 beteta	 daudenean	
bakarrik	jarriko	ditugu.	

•	 Eskolako	argiak,	ordenagailuak	eta	“stand	by”	egoeran	geratzen	diren	
aparatuak	guztiz	itzaltzeaz	arduratuko	gara.	

•	 Etxean	kontsumo	baxuko	bonbilak	jarriko	ditugu.

•	 Berogailua	piztu	aurretik	erropa	 jantziko	dugu	eta	berogailua	piztuta	
dagoenean	ez	dugu	leihorik	irekiko.	

•	 Gure	 hondakinak	 gehiago	 eta	 modu	 egokian	
sailkatzen	ahaleginduko	gara.	

•	 Produktuak	konpontzen	saiatuko	gara,	berriak	erosi	
ordez.	

•	 Autoa	 gutxiago	 erabili	 eta	 oinez,	 garraio	 publikoan,	
bizikletan,	patinetean…mugituko	gara.	

•	 Ahal	den	kasuetan	kotxea	partekatuko	dugu.



o	 Egunero	erabiltzen	ditugun	elektrotresnen	potentziak	
aztertu	 ditugu,	 gehien	 kontsumitzen	 dutenak	 eta	
garestienak	 zeintzuk	 diren	 ezagutuz.	 Aldi	 berean,	
faktura	 baten	 antolamendua	 ikusi	 dugu	 eta	 nahiz	
eta	oso	konplexua	izan,	orokorrean		faktura	ulertzea	
lortu	dugu.	

o	 Energia	murrizketa	bultzatzen	duen	txartel	lehiaketa	
antolatu	dute	ikastetxean.	

o	 Ekintza	honekin	zenbait	gauza	ikasi	dugu,	adibidez,	
enpresek	produktuak	diseinatzerakoan	horien	gutxi	
gorabeherako	 erabilpen-iraupena	 zehazten	 dutela,	
(zaharkipen	programatua).	Denbora	hori	bukatzean,	
produktua	hondatzen	da	eta	ez	dauka	konponbiderik.	
Honen	helburua,	kontsumoa	areagotzea	da.	

o	 Multinazionalek	 merkatua	 nola	 kontrolatzen	 duten	
konturatu	gara.

Gure	mugitzeko	moduak	aztertu	ditugu.	Horretarako	ibilgailu	eta	ibilgailuko	
pertsona	 kopurua	 zenbatu	 dugu	 eta	 zeraz	 konturatu	 gara,	 orokorrean	
Irunen	 motordun	 ibilgailu	 asko	 daudela	 eta	 bakoitzean	 batazbestez	
pertsona	bat	doala	kotxe	eta	bidaiako.	

Ikastetxe	bat	uraren	kontsumoan	zentratu	da.	Ikastetxeko	maila	ezberdinen	
artean	 proiektu	 txiki	 bat	 eraman	 dute	 aurrera.	 Proiektuaren	 helburua,	
bai	eskolan	eta	bai	etxean,	zenbat	ur	gastatzen	dugun	jakitea	da	eta	
horrek	ekar	ditzakeen	ondorioak.	Kontsumo	hau	murrizteko	neurriak	
ere	proposatu	dira.

Ekintzak	 ere	 adinari	 egokitu	 zaizkio	 eta	 mota	 askotakoak	 izan	
dira.	Alde	batetik	ikus-entzunezko	desberdinetaz	baliatu	gara	gaia	
aztertzeko,	tailerrak	eta	eskulanak	ere	burutu	ditugu,	baita	zenbait	
irteera	ere.	Batzuk	aipatze	arren:

o	 Ikus-entzunezkoei	 dagokienez:	 	 “Super	 Size	 Me”	 eta	 “La	
isla	 de	 las	 flores”	 pelikulak	 eta	 ,	 “Comprar	 tirar	 comprar”	
dokumentala	ikusi	dira.

o	 Geletan	testu	ezberdinak	ere	landu	dira:	El mayor vertedero 
del mundo está en el pacífico	(gazteleraz),	Energia nuklearra 
ez badugu nahi, kontsumitzeari utzi behar diogu (euskonews	
gaztea),	Disposable World	eta	London Fashion Week (ingeleraz).

o	 Tailerrei	dagokienez,	ikastetxeek	ondorengo	tailerrak	burutu	dituzte:

	 Elikadura	 tailerra:	 elikatzeko	 orduan	 ditugun	 ohiturak	 jorratu	
dira,	zer	eta	non	erosi,	nola	prestatu,	hondakinekin	zer	egin…

	 Kontsumo	eskola:	 Intxaurrondoko	Kontsumo	gelara	 joan	dira,	
bi	tailer	ezberdin	landu	dira	bertan:	“Kontsumoa	eta	elikadura	
jasangarria”	eta	“Energia	aurrezpena	tailerra”

	 Ausodiber	tailerra:	Fruta	jatea	modu	atsegin	batez.	
	 Konpostaje	tailerra	burutu	dute.	
	 Xaboi	naturalak	egiteko	tailerrak	egin	dituzte.
	 Eusko	Labelen	“Kalitatea	Topera”	programan	parte	hartu	dute.

o	 Teknologian,	proiektuak	egiteko	material	berria	edo	berrerabiliaren	arteko	atal	ezberdinetako	
konparaketa	egin	da,	kostua,	sortutako	hondakinak…	eta	dramatizazio	tailerrean		atrezzoak	
egiteko	birziklatze	materiala	erabili	dugu.	

o	 Irteera	ezberdinak	egin	dira:	Endarako	urtegia,	Elordiko	EUA,	Ordiziako	D´elikatuz	zentroa,	
Eureka	museoa,	Baserri	eskoletan	egonaldiak,	Emaus	ekozentrora	bisita…

 

Ohikoa	den	bezala,	ikastetxeetan	egindako	lana	elkartzeko	
asmoz,	 ikasleon	 arteko	 foroa	 antolatu	 dugu.	 Ikastetxe	
guztietako	 ordezkariak	 maiatzaren	 15ean	 elkartu	 ginen	
Txingudi	Ikastolan.	Bertan,	udalari	zuzendu	nahi	genizkion	
proposamenak	 elkartu	 eta	 eztabaidatu	 genituen.	 	 Hala	
ere,	 eskatu	 bakarrik	 ez	 dugunez	 egiten,	 guk	 hartutako		
konpromisoak	ere	aurkezten	dizkizuegu:

 

•	 Erosketak,	zuzenean	baserritarrei,	azoka	saltzaile	
edo	saltoki	txikiean	egiten	saiatuko	gara,	bertako	
eta	sasoiko	produktuak	erosiz

•	 Erosketak	 egitera	 goazenean	 ondorengoetan	
saiatuko	 gara:	 zerrenda	 egin,	 poltsa	 edo	 orga	
hartu,	 produktuak	 soltean	 erosi,	 bilduki	 gutxi	
dutenak	 aukeratu,	 ontzi	 familiarra	 erosi,	 berrerabili	 daitezkeen	
produktuak	 erosi	 eta	 beiran	 ontziratutakoak	 aukeratu,	 arraindegi	
eta	harategietara	tupperrak	eraman.

•	 Hamaiketakoan,	 etxean	 prestatutako	 ogitartekoak,	 zerealak,	
fruta….jango	ditugu	eta	bilduki	asko	duten	produktuak	sahiestuko	
ditugu.

•	 Eskolan	 sortzen	 den	 hondakin	 organikoak	 	 eskolako	
konpostagailuetan	konpostatzen	saiatuko	gara

•	 Erosten	 ditugun	 produktuei	 begiratuko	 diegu,	 ez	 markei	 eta	
eskaintza	eta	beherapenekin	kontuz	ibiliko	gara,	behar	ez	duguna	
ez	dugu	erosiko!


