
Eskolako Agenda 21

2015-2016 IKASTURTEA

HONDAKINAK
Azken urteetan ohi dugunez, ekainean Eskolako Agenda 21 programaren azken txanpan sartzen gara. 
Ikasturtean zehar lan eta azterketa ugari gauzatu ondoren, urtero bezala, guzti horren berri emateko 
asmoz zuengana gatoz. 

11 ikasturte bete ditu jada ekimen honek  eta 9 
ikastetxek eta 5.200 ikasle baino gehiagok osatzen 
dugun taldea gara, gure irakasleak ahaztu gabe:

•	ELATZETA	IKASTETXEA
•	DUNBOA	LH	IKASTETXEA
•	EGUZKITZA	BH	IKASTETXEA
•	HIRUBIDE	IKASTETXEA
•	 IRUNGO	LA	SALLE	IKASTETXEA
•	PIO	BAROJA	IKASTETXEA
•	TOKI	ALAI	BH	IKASTETXEA
•	TXINGUDI	IKASTOLA	HHLHI
•	 TXINGUDI	BHI

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

Aurtengo ikasturterako aukeratutako gaia HONDAKINAK izan dira. Bai, bai.... moda modako gaia! Ez da 
Eskolako Agenda 21 programak lantzen duen lehen aldia, 2005-2006 eta 2008-2009 ikasturteetan ere 
landu genuen gaia, baino oraindik ere badugu zer ikasia!!

Mota  askotako ekintzak garatu ditugu gure bizimoduan gaiarekin zerikusia duten alor ezberdinak  
aztertuz. Gu guztion artean diagnostiko bat egin dugu eta ikusitako akatsei konponbideak proposatzen 
saiatu gara.

ZER IKASI DUGU? 
Hondakinen gaia alor ezberdin askotatik landu daiteke eta adinaren arabera atal ezberdin bat gehiago 
sakondu dugu. Landutako atalak ondoko laburpenean agertzen dira.

Gure konpromisoez gain, garrantzitsua iruditu zaigu udalari gaiaren inguran hainbat hobekuntza eskatzea. 
Jarraian esango ditugunak dira, gure iritziz eta guk ematen diegun garrantziaren arabera ordenatuta, zuei 
luzatu nahi dizkizuegun proposamenak:

1.	 EDUKIONTZIETAN	ALDAKETAK:	
•	 Ikastetxe inguruko edukiontziak palankadunak jarri.
•	Edukiontziak garbi eta irekitzeko sistemak ondo mantendu eta irekitzen ez direnean azkar 

konpondu.
•	Edukiontziak dagozkion lekutan mantendu, askotan haizeak lekuz mugitzen ditu eta.
•	Oharrak sartzeko Txingudiko Zerbitzuetako web guneko sarbidea hobetu, erabiltzen saiatu 

gara eta ezinezkoa izan da eskatzen dituzten datuekin.

2.	 EDUKIONTZIEN	KOKAPENAK: 
Ikasleak oinez ibili ohi gara eta arazoak ditugu zenbait lekuetan edukiontzi batzuk ez 
digutelako errepidea ondo ikusten uzten eta horrek arriskua sentiarazten digu. Horrelako 
adibideak, Artaleku inguruan eta bereziki zebrabide ondoan dauden edukiontzietan gertatzen 
da. Edukiontzi hauen kokapena berraztertzeko eskatzen dugu.   

3.	 HONDAKINEN	INGURUKO	SENTSIBILIZAZIO	KANPAINAK	EGIN,	HERRITAR	ORORI	
ZUZENDUAK	ZEIN	IKASTETXEEI	ESPRESKI 

•	Herritarrei zuzenduriko konpostajearekiko kanpaina bultzatu 
•	Jendea kontzientziatzeko iragarkiak eta kanpainak egin. 
•	Birziklatzeko poltsak eskuratzeko kanpaina berregin edo etxeetan koloretako edukiontziak 

banatu. 
•	Kontenedore bakoitzean letra haundiz idatzi zer den bota behar dena. 
•	Dendetan, edukiontzietan... kartelak jarri jendea birziklatzera animatzeko. 

4.	 EDUKIONTZI	GEHIAGO	NAHI	DITUGU:	
•	Toki Alai ikastetxerako edukiontzi propioak eta kokapen adostuarekin nahi ditugu. 
•	Hirubide ikastetxe barruan sailkapena egiteko kolore ezberdinetako paperontziak nahi ditugu. 
•	Hirian zehar koloretako paperontziak jarri batez ere, ume asko egon daitekeen tokietan.. 
•	Egindako azterketa baten ostean, oiloa, arropa, pilak, zakurren gorotzak eta zigarro puntak 

uzteko edukiontzi gutxi daudela konturatu gara. Mesedez gehaigo jarri! 
•	Ondo pentsatu edukiontziak non jarri, askotan aparkaleku asko kentzen baitituzte. 

5.	 BIRZIKLAPENAREKIN	INPLIKATUTA	DAUDEN	HERRITARRAK	SARITU 

Adibidez, edukiontzi marroian egiten den bezala, zergak gutxituz. 

6.	 JARDINAK	ETA	BELARDIAK	MAIZAGO	BEGIRATZEA	ETA	TXUKUN	MANTENTZEA 

7.	 UDALAK	HONDAKINEN	INGURUAN	ARDURA	ZUZENA	HAR	DEZALA 

Hau	da	ikasturte	honetan	guztion	artean	
burututako	lanaren	laburpena.	

Eskerrik	asko	gure	iritzia	plazaratzeko	
ematen	diguzuen	aukeragatik.

Proposamenak Udalari
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Bi ekintza ezberdin garatu ditugu. Batetik, 
ipuin bat oinarritzat hartuta, hondakin 
bakoitza dagokion edukiontzian uztearen 
garrantziaz jabetu gara.  Bestetik,  jolas 
modura, geletan, kaleetako edukiontzien 
irudiak jarri ditugu eta  hainbat hondakinen 
irudiak zegozkion edukiontziarekin lotu behar 
izan ditugu. 

1.	mailakoek ikasturte hasieran, Gizarte 
Zientzien arloaren barruan, garrantzi 
berezia eskaini diogu hondakin mota 
bakoitza dagokion zaborrontzian 
botatzeari. 

2.	mailakoek hondakinak murrizteak, 
berrerabiltzeak eta birziklatzeak duten 
garrantziaz jabetu gara. Horrez gain, 
ikasturte osoan, guztiok eskulanak egin 
ditugu material desberdinak berrerabiliz. 

“BURUAREKIN EROSI”
Ekintza honen bidez, eguneroko erosketek sortzen ditugun hondakinen kopuruarengan duten eragina 
aztertu dugu.  Erosketak egunero egin behar izaten dugun zerbait da eta ingurumenarengan eragin 
haundia izan dezakeen ekintza izan daiteke. Oso desberdina da  erosketa auzoko denda txiki batean 
egitea edo super edo hipermerkatu batean egitea, azken horietan egindako erosketek askoz hondakin 
gehiago sortzen dute eta. Ez da gauza bera ere, erosten duguna produktu familiarretan erostea edo 

Haur Hezkuntza

Lehen Hezkuntza

GURE KONPROMISOAK
Hondakinen murrizketa lortzeko saiatuko gara...
•	Behar	duguna	bakarrik	erosten.
•	 Zaborrak	lurrera	ez	botatzen.	
•	Produktu	familiarretan	erosten.
•	Hamaiketakoa	berrerabil	daitezkeen	ontzi	
edo	poltsetan	ekartzen.

•	Erosketak	egitean	etxetik	poltsa	edo	orga	
eramaten.

•	Orriak	bi	aldeetatik	erabiltzen
•	Bilgarri	asko	dituzten	produktuak	ez	
erosten

•	Beirazko	botilak	erabiltzen.
•	Produktuak	hondatu	arte	erabiltzen
•	Bigarren	eskuko	azoka	eta	dendetan	
gehiagotan	joaten.

•	Erabili	eta	botatzeko	produktuak	ez	
erosten.

Hondakinen berrerabilpena 
lortzen saiatuko gara
•	Hondakinekin	eskulanak	egiten.
•	 Jostailuak	bererabiltzeko	jostailutegi	
bat	sortzen,	liburuekin	egiten	dugun	bezala,	mailegu	sistema	baten	bidez,	jostailuak	etxera	
eramateko	aukera	emanez.

Hondakinen birizklapena lortzen saiatuko gara
•	Ahal	den	hondakin	kopuru	haundiena	sailkatzen.
•	 Zaborrontzi	ezberdinak	egoki	erabiltzen.
•	Hondakin	bat	nora	bota	behar	den	argi	ez	badugu,	txinzer.com	web	orriko	“Birziklatu	nahi	
dut”	atala	erabili	eta	argitzen.	
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norbanako ontzietan erostea. Beste aldetik, geroz eta plastiko gehiago erabiltzen 
dugu eta plastikoa arazo haundia da hondakin bihurtzen denean, denbora asko 
behar baitu desegiteko.  Garrantzitsua da ere gure ohituren artean bazkari-afariei 
buruzko	asteko	plangintza	egitea,	modu	horretan	erosketak	planifikatzen	dira	
eta beharrezkoa dena bakarrik erosiko dugu. 

Hainbat ohitura positibo ere baditugula konturatu gara:

•	Gehinetan	etxean	ditugun	produktuen	iraungitze-data	kontuan	
izaten	dugu	gehiago	erosi	aurretik.	

•	Erosketak	egitera	goazenez	poltsa	tolesgarriak,	orgatxoak	edota	
behin	eta	berriz	erabiltzen	diren	polsak	edo	orga	eramaten	ditugu.	

3. mailakoek kale garbiketa eta hondakinen kudeaketa aztertu ditugu. 
4. mailakoek ordea, erabiltzen ditugun produktuak hondakin bihurtzen 
direnean gertatzen dena aztertu dugu eta hondakin horien kudeaketa 
egokia izateko gure esku hartzea nolakoa izan behar duen landu dugu. 

“GURE ETXEAN ZER?”
Etxeetan hondakinen inguruan ditugun ohiturak aztertzeko galdetegi bat etxera eraman dugu eta guraso, 
anai-arrebekin... batera bete dugu. Ondoren gelan elkar jartzea egin dugu. 

Orokorrean esan daiteke etxe gehienetan saiatzen garela hondakinak dagozkien zaborrontzietara 
botatzen, baino oraindik etxe asko daude birzikla daitekeen guztia birziklatzen ez dutenak. Beste aldetik, 
konturatu gara gurasoei gehiago lagundu beharko geniekeela, batez ere, hondakinak 
edukiontzietara jeisten. 

Erosketen kudeaketan ere, gehiago saiatu beharko ginatekeela ondorioztatu dugu, 
hau	da,	erosketa	zerrenda	egin,	jatorduen	planifikazia	antolatu,	etxetik	poltsa	edo	
orga eraman, bilgarri gutxi dituzten produktuak erosi....Berrerabilpenari 
dagokionez, esan dezakegu, orohar azkarregi botatzen ditugula 
zaborrontzira beste berrerabilpen bat izan ditzaketen produktuak, 
baina geroz eta gehiago saiatzen gara erabilpen berri bat ematen 
produktuei.  Bigarren eskuko merkatuetara hurbildu gaitezke, bertan 
dauden aukerak kontutan hartzeko. 

5. mailakoak ikastolatik hurbil dauden auzoetara joan gara eta han, 
batetik kaleak zikin edo garbi ote dauden aztertu dugu eta bestetik 
kale horietan dauden edukiontzien egoera nolakoa den begiratu 
dugu. 
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Burututako ekintzak:
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:		
Obsolescencia programada eta La tragedia 
electrónica.

o Tailerrei dagokienez, ikastetxeek ondorengo 
tailerrak burutu dituzte:

	Hondakinen tailerra: hondakinen 
inguruko sailkapenean zalantzak 
argitzeko Txingudiko Zerbitzuak 
eskeinia.

	Aranzadi Zientzia Elkarteak 
antolatutako Hamaiketako Zero Zabor 
tailerra.

	Cristina Eneako tailerrak: hondakinak 
nola sortu eta nola berrerabili 
daitezkeen ikasteko tailerra.

	Emaus-en bisita egin dugu.

o Eskulanak egiten aritu gara: gazteenak hondakinak erabiliz, eskulana egin dituzte eta helduenek, 
hainbat proiektu ezberdin landu dituzte. 

Berrerabilpena aitzakiatzat hartuz, gure ikastetxeean guretzako txokoak ere presttau ditugu, hainbat 
hondakin berrerabiliz. 

Ohikoa den bezala, ikastetxeetan egindako lana elkartzeko asmoz, ikasleon arteko foroa antolatu dugu. 
Ikastetxe guztietako ordezkariak maiatzaren 12an elkartu ginen Txingudi Ikastolan. Bertan, udalari zuzendu 
nahi genizkion proposamenak elkartu eta eztabaidatu genituen.  

Lehen Hezkuntzako ikasle ordezkariak  Txingudi LHI ikastolako liburutegian  bildu ginen egindako lanaren 
berri batak besteari emateko asmoz.  

Momentu berdinean DBHko ikasle ordezkariak Txingudi BHIko areto nagusian lan berdinean aritu ginen. 

Egindako azterketaren ondorioz, guk, gaiaren inguruan hainbat konpromiso hartzea beharrezkoa dela 
iruditzen zaigu.  Hona hemen: 

Ikasleen arteko foroa
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“KALEAK GARBI...EDUKIONTZIAK ERABILI!“
Orokorrean esan daiteke aztertu ditugun kaleak nahiko garbiak zeudela, baina oinezkoen mugimendu 
handiagoa dutenetan zabor gehiago aurkitu dugu lurrean.  Edukiontzien egoerari dagokionez, aipatzekoa 
da ez dugula aurkitu oso zikinak dauden edukiontziak. Gehienak, ondo eta garbi aurkitu ditugu, baino 
baten bat zikin xamar zegoen eta besteren bat egoera ez oso egokian.

Edukiontzien kantitateari buruz, oro har iruditzen zaigu ez direla nahiko eta gehiago beharko liratekeela, 
bereziki, arropa, pilen eta olioen edukiontziak.

Edukiontzien erabilpenaren inguruan, gehienean ongi erabiltzen ditugula ikusi dugu, baino zenbaitetan 
edukiontziak beteta aurkitu ditugu eta kasu horietan edukiontzietatik kanpo utzi ohi ditugu zabor poltsak. 

Kaleetan zaborrontzi txiki gutxi daudela  iruditu zaigu. 

Laburbilduz,  hauxe da lehen hezkuntzako 
ikasleek hondakinen inguruan ikasi duguna: 

•	Denok	sortzen	ditugu	hondakinak	eta	
denok	hartu	behar	dugula	hauen	ardura

•	Hondakinek	hainbat	kalte	sortzen	
dituztela:	usaina,	kutsadura,	okupazioa...

•	Guk,	gure	aldetik	zenbait	gauza	egin	ahal	
ditugula:	MURRIZTU,	BERRERABILI	eta	
BIRZIKLATU!
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Hondakin	hauetatik	zeintzuk	sailkatzen	dituzue?(%tan)
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Ba	al	dakizue	zer	egiten	den,	zein	bide	jarraitzen	duten	
edukiontzietan	jasotzen	diren	hondakin	hauek?

23%

39%

38%

Bai, informazio hori ezagutzen
dugu

Zenbait hondakinen ibilbidea
ezagutzen dugu

Ez daukagu ideiarik ere!

  

Ezagutzen	al	duzue	Txingudiko	Zerbitzuak	bere	web	gunean	
ura/energia/hondakinen	inguruan	duen	gertakariak	

jakinarazteko	zerbizua?	
9%

70%

21%

Bai, ezagutu eta erabili
dut noizbait
Bai, baino ez dut inoiz
erabili
Ez

Arazoaren	bat	ba	al	duzue	kaleko	edukiontziekin?	(%tan)

45,31

14,72 14,91
18,16

12,04 11,85
8,22

5,55
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Beste batzuk: 

9.-  Hiru datu aipagarri:
•	 Inkestaturiko pertsonen 3/4ak beirazko ontziak birziklatzen ditu.
•	  Inkestaturiko pertsonen erdiak solik parte hartzen du edukiontzi marroiaren bilketan.
•	 Inkestaturiko pertsonen %12ak oraindik ez ditu bere hondakinak sailkatzen. 

11.- Inkestatutakoen artean %30ak ezagutzen du 
Txingudiko web gunean  ura/energia/hondakinen 
inguruan gertakariak jakinarazteko zerbitzua. %9ak 
noizbait erabili duela esaten du. 

10.-  Inkestatutakoen laurdenak ere ez du ezagutzen 
edukiontzietan utzitako hondakinak jarraitzen duten 
bidea.

12.- 
Inkestatutakoen 
artean 
gehiengoak 
edukiontziekin 
inolako arazorik 
ez duela 
adierazten du. 
Hala ere, badira 
edukiontzien 
inguruko hainbat 
kexu: urruti 
daudela, beteta 
zikinak, zuloak 
altuegi...



Aste	osoko	jatorduen	plangintza	egiten	al	duzue,	alferrikako	
gauzak	ez	erosteko?

36%

38%

26%

Inoiz ez

Batzuetan

Bai, beti

   

Erosketak	egiterakoan,	begiratzen	al	duzue	aukera	
desberdinen	artean	zein	den	hondakin	gutxiena	sortzen	duen	

aukera?

45%

33%

22%

Inoiz ez

Batzuetan

Bai, beti

Erosketak	egiteko	poltsa	tolesgarri,	orga	edo	behin	eta	
berriro	erabiltzeko	poltsa	haundiak	eramaten	al	dituzue?

14%

34%
52%

Inoiz ez

Batzuetan

Bai, beti

   

Behin	hondakinak	sortuta,	berrerabiltzeko	aukera	dutenak,	
erabiltzen	al	dituzue	zerbaitetan?

28%

47%

25%

Inoiz ez

Batzuetan

Bai, beti

Parte	hartu	al	duzue	inoiz	Txingudiko	Zerbitzuak	urtean	
hirutan	antolatzen	dituen	bigarren	eskuko	merkatuetan?

12%

6%

46%

36%

Bai, erosle gisa joaten naiz

Bai, saltzaile gisa joaten naiz

Ez naiz joaten

Ez ditut ezagutzen    

Zalantzak	argitzeko,	erabili	al	duzue	inoiz	"Birizklatu	nahi	du,	
nun	utziko	dut	hau"	aplikazioa?

85%

15%

Ez
Bai

       

4.- Inkestaturiko pertsonen 1/4ak beti kontutan 
hartzen du aukera ezberdinen artean zein den 
hondakin gutxiena sortzen duen aukera.

3.-  Inkestaturiko pertsonen 3/4ak ez ditu inoiz edo 
batzuetan soilik egiten du bere aste osoko jatorduen 
plangintza.

6.- Inkestaturiko pertsonen 3/4ak behin hondakina 
sortuta ez du inoiz edo batzuean soilik du 
berrerabiltzeko ohitura.

5.- Inkestaturiko pertsonen gehiengoak (%80ak) 
beti edo batzuetan poltsa tolesgarri, orga edo behin 
eta berriro erabiltzeko poltsa haundiak ermaten ditu 
erosketetara.

8.- Inkestaturiko pertsonen %85ak ez du inoiz 
erabili, Txingudiko Zerbitzuak bere web gunean 
duen”Birziklatu nahi du: nun utziko dut hau” 
aplikazioa.

7.- Datu harrigarria ondorengoa da! Inkestaturiko 
pertsonen ia erdiak ez ditu ezagutzen Txingudiko 
Zerbitzuak urtean 3tan antolatzen dituen bigarren 
eskuko merkatuak, eta ezagutzen dituztenen artean 
%35ak  ez direla joaten aitortzen du. 
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Bigarren Hezkuntza
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Bigarren Hezkuntzako ikasleak ondorengo lanetan aritu gara.

Geroz eta jende gehiago kontzientziatuta egon arren oraindik 
badago jende asko birziklatzen ez duena. Hori horrela aurten, 
gure hondakinen arteko bati heldu diogu, materia organikoari, eta 
Zisare proiektuaren bidez konposta egiteko jarraitu behar diren 
pausuak ikasi ditugu. 

“ZISARE PROIEKTUA“
Iaz eskola baratzarekin hasi ginen eta aurten 
konpostajearekin. Konposta zer den eta ondo 
egiteko jarraitu beharreko arauak azaldu 
zizkiguten. Materia hezea eta lehorra antzeko 
neurrian bota behar dira, horrela nahasketa  
orekatua lortuko dugu.  Konposta egitea oso 
interesgarria da, jangelako hondakinak oso 
aberatsak dira, azkar desegiten direlako. 

Institutoan, astean 3tan jangelako hondakin 
organikoak bildu eta konpostagailuan botatzen 
ditugu. Datu ezberdinak neurtzen joan gara 
eta guzti hauek landa kuadernoan idazten. 
Laborategian ere gaiaren inguruan 2 unitate 
didaktiko landu ditugu. Saio batean  konpostan 
bizi diren ornogabea sailkatzen ikasi dugu eta 
bestean mikrokopio digital bidez, bakterio eta 
onddoak aztertu ditugu. 

Gure hirian geroz eta biztanle gehiagok 
dakite zer den materia organikoa eta zein den 
edukiontzi marroiaren zeregina. Dena den, 
hiritar askok ez dute organikoa birziklatzen. 
Guretzat birziklatzen den material guztien 
artean organikoa da errezena: kuboa, giltzak 
eta poltsak doan ematen dizkizute eta 
gainera... deskontua egiten digute!

KONPOSTAJEAREN ALDEKO 
IKASTETXE SAREA
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“GUK LITXARKERIAK...KALEAK EDUKIONTZIAK”
Litxarkerien kontsumoa oso hedatua dago gu bezalako 
nerabeen artean eta horrek osasunerako kaltegarri 
izateaz gain beste arazo larria sortzen du, hau da,  
askotan beraien bildukiak edukiontzietan bota ordez 
lurrean barreiaturik gelditzen dira. 

Irakaslearen laguntzaz ikastetxe ondoko kaleak eta 
kale hauetako edukiontzien egoera ikuskatzera atera 
ginen.  Orohar denek dakigu bilduki bakoitza non bota 
behar den, eta esan daiteke Txingudiko Zerbitzuek 
edukiontziak modu egokienean mantentzen dituztela.  
Ikastetxe bateko ikerketak kontrako erantzuna eman zuen. 
Beraien ikastetxe inguruko edukiontziak zikinak zeuden.

Kaleetan nahikoa edukiontzi daudela ikusten da, kale guztietan baitaude edukiontzi hori, urdin, beirarena 
eta berdea. Marroia kale erdietan dago eta laranja, txuria eta pilen edukiontzien eskasia dagoela 
nabarmendu nahi dugu. 

Aipatzeko da espaloiak garbiak zeudela baino hala ere zikinkeriak topatu genituela: paperak, txikleak, 
zigarro puntak... Jardinak eta belartokiak oso zikinak zeuden: kristalez, plastikoz, pipa azalez, txakur 
kakez...beterik

“MODAKO HONDAKINAK“
Guri bereziki dagozkigun bi hondakin mota landu ditugu: sakeleko 
telefonoak eta arropa. Gure telefonoak egiteko zer nolako 
materialak behar diren eta zer nolako gatazkak dauden zenbait 
lurraldetan material horiek lortzeko ikusteko balio izan du. Mobilen 
aldaketa konpultsiboaren atzetik dauden merkatuaren interesak, 
kontsumo ohiturak eta garbigunearen funtzionamenduaren inguruko 
hausnarketa egin dugu. 

Fairphone (sakeleko telefono jasangarri eta solidarioa) zer den ezagutu 
dugu eta honen inguruko hainbat dokumental ikusi ere.

Arroparen alorrean, hain merkeak diren 
prezioen atzetik dauden lan baldintzak aztertu 
ditugu.  Herritarrok gure erropa, zapata eta 
osagarri  hondakinak edukiontzi txurian utzi ondoren 
jarraitzen duen bidea ere ikasi dugu. 
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“ZABOR POLTSAREN AZTERKETA“
Ekintza honekin hondakinen karakterizazioa zer den eta zertan datzan ikasi dugu.  Gaur egun gure zabor 
poltsetan sailkatu eta birziklatzera bidali daitezkeen hondakin asko doaz oraindik.  Gutako askok ez 
genekien ezer horri buruz!

Zenbait bideotan ikusi dugunez, oraindik zer egin haundia dugu birziklapenaren gaian, nahiko gaizki 
birziklatzen dugu, asko erlaxatzen gara eta edozein modutan botatzen ditugu gauzak edukiontzietara. 

Hontaz	 gehiago	 jabetzeko,	 roll	 jolas	 bat	 egin	 genuen.	 Herritar	 ezberdinen	 profilaz	 jabetu	 ginen	 eta	
bakoitzaren jarreraz konturatu ginen. 

“HERRITARREI GALDEZKA“
Aurten berrikuntza bezala eta teknologia 
berriak erabiliz, DBHko ikasleok 
hondakinei buruz herritarrei iritzia 
galdetu diegu. Lan hau Irungo ikastetxe 
ezberdinen artean egindakoa da; guztira, 
523 herritarrei egin zaie inkesta eta 
hauek dira jasotako datuak: 

Erosketak	egin	aurretik	erosketa	zerrenda	egiten	al	da	
etxean?

21%

34%

45%

Inoiz ez

Batzuetan

Bai, beti

   

Kontutan	hartzen	al	dituzue	hozkailu	eta	armairuetan	
dituzuen	elikagai	kopuruak,	iraungipen-datak...?

11%

29%
60%

Inoiz ez

Batzuetan

Bai, beti

1.- Irungo ia etxe erdietan erosketa zerrenda egiteko 
ohitura dago.

2.- Inkestaturiko pertsonen %60ak kontutan hartzen 
ditu hozkailu eta armairuetan dituzten elikagaien 
iraungipen data. 


