ERREKEN INGURUAN

KONTZIENTZIAZIO KANPAINAK
2000. urtetik, kontzientziazio eta sentsibilizazio
kanpainak egiten ari zaretela erantzun zeniguten.
Joera honekin jarraituz, kanpainak egiten
jarraitzea eskatzen dizuegu:

Nahiz eta ibaiak eta errekak garbitzeko
kanpainak egiten diren, nahikoa ez dela ikusi
dugu, adibidez, Ugalde Errekan.
Isurketak egiten dituzten enpresei, isunak jartzen
eta horretan lanean jarraitzea.

• Konpostatzeko kanpainak guztion eskura
jartzeko

2008 - 2009 ikasturtea

• Enpresei eta merkatuei, kontsumo aholkuak
emateko
• Berriro ere ostalaritzakoekin, VACRI sistemaren
inguruan.
• Geltoki eta autobusetan, kartelak eta
mezuak jarriz
• Gizalegeko arazoak direnak: zakur jabeei
zuzendurikoak, kaleak eta errekak ez
zikintzeko, gehiegizko bilgarriak dituzten
produktuak ez erabiltzeko, poltsa bakarra...
• Dendetan saltzen diren produktuak, bilgarri
gutxiagorekin merkaturatzearen gaia,
Udalari ez dagokiola badakigun arren,
ogiarekin egiten ari den antzerako
kanpainak egitea beharrezkoa dela
pentsatzen dugu.

BESTE BATZUK
Udalak, paper birziklatuaren erabilpenean egiten
duen portzentaia (%36) igotzen jarraitzea. Paper
birziklatuaren erabilpena, %100koa izan beharko
litzatekeela uste dugu, batez ere hiritarrarekin
komunikatzerakoan, festetako programan,
hauteskundeetako propagandan...

• Orokorki, hondakinei buruz

Udalaren eraikinetan eta ikastetxeetan, energia
berriztagarriak ezartzen jarraitzea.
Energia berriztagarri gehiagoren inguruan lan
egitea pentsatu ahal den jakitea gustatuko
litzaiguke, adibidez, itsasoko energia
aprobetxatzen duena.
Irungo eraikin publikoetako langileen artean,
alferrikako kontsumoaz kontzientziatzeko barnekanpainekin jarraitzea, Hirigintza eta Ingurumen
Sailetan egin zen bezala.
KALEEN GARBIKETA

Biodiesela erabiltzen duen hiri-garraioa jartzen
jarraitzea.

Nahiz eta Udalak ahalegin ekonomiko
garrantzitsua egiten duen, kale batzuk hobeto
garbitu beharko lirateke, adibidez Artian.

Ikastetxeetara, adibidez Hirubide eta Toki Alai
ikastetxeetara, arriskurik gabe, bizikletaz iristeko
aukera.

Ikastetxe publikoetako garbiketa zerbitzuak
kontratatzerakoan, langileen betebeharrean
artean, zaborren gaikako bilketa kontuan
hartzea, oraindik ez baita egiten.

Natur eskola bat martxan jartzea.
Patruila berdea hirian jartzea beharra dagoen
aztertzea gustatuko litzaiguke.

Dunboa LH ikastetxean, kaleko garbitzaileak,
gure patioko hostoak eta paperak astean behin
garbitzera etortzen direnean, zarata gutxiago
egin dezatela aspiragailuarekin. Adibidez, beste
ordu batean etorri daitezke. Gasoil usaina uzten
dute baita ere.

Herritarren kexak, iritziak eta iradokizunak
entzutea eta kontutan hartzea.
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AURKEZPENA
Eskolako Agenda 21 programa martxan hasi zenetik, orain dela 5 urte, pixkanaka ikastetxe gehiago ari
gara parte hartzen egitasmo honetan. Jada, 10 ikastetxek eta 4600 ikasle baino gehiagok osatzen dugun
taldea gara:
Dunboa LH Ikastetxea

Pio Baroja Institutua

Dunboa BH Ikastetxea

San Vicente de Paul Ikastetxea

Hirubide BH Ikastetxea

Toki Alai BH Ikastetxea

Irungo La Salle BH Ikastetxea

Txingudi LH Ikastola

La Salle - San Martzial LH Ikastetxea

Txingudi BH Ikastola

Aurreko ikasturteetan, hondakinak, energia eta ura aztertu ditugu. Aurten aukeratutako gai nagusia
HONDAKINAK izan dira berriro ere. Iharduera asko egin ditugu gure bizimoduan hondakinak duten garrantziaz
jabetzeko eta hondakinak era egokian kudeatzen ikasteko. Konturatu gara, arazo garrantzitsua dagoela
hondakinekin gure herrialdean eta oso garrantzitsua dela beraien kudeaketa.
Hondakinen gaia sakonki aztertu dugu: hondakinekin zer gertatzen den ezagutu dugu, ontzi desberdinetan
nola sailkatzen diren ikasi dugu, hondakinekin gauza berri asko egin daitezkeela ikasi dugu, hondakinen
kudeaketa egokia den aztertu dugu, oraindela 4 urte egindako lana begiratu dugu berriro urte hauetan
zehar aldaketarik egon den ikusteko, zabortegiak egiteko leku askorik ez dagoela konturatu gara, eta abar.
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HERRI MAILAKO DIAGNOSTIKOA

UDALARI ZUZENDURIKO EKARPENAK

Ikasturte hasieran, gaia aurkeztu eta ikastetxeko partaide guztiek barneratu duten egitasmoa antolatu
genuen: ikasleak, irakasleak, gurasoak eta irakasle ez diren langileak. Bakoitzak eginkizun desberdina izanez,
Irun hiriko hondakinei buruzko diagnostikoari ekin genion. Honela, taldeka, Irunen hondakinekin zer gertatzen
den ezagutu ahal izan dugu.
Zaborretara botatzen diren hondakinak, San Markos-eko
zabortegira doaz eta han, inguruko herrialdeetakoekin elkartu
ondoren, zatitu egiten dira Gipuzkoako beste 3 zabortegietara
eraman ahal izateko. Ontziak, Urnietako Ontzien Sailkatze
Plantara eramaten dira, han sailkatu eta birziklapen plantetara
eramateko. Papera-kartoia eta beira, sailkapen planta
bereizietara doaz eta birziklatu egiten dira, material berriak
sortzeko. Etxeko hondakin arriskutsuak, hilabeteko azkeneko
larunbatetan, Urdanibia Plazan egoten den furgonetara eraman
daitezkeela ikusi dugu, olioarekin batera. Oihalak eta pilak,
beraien edukiontzi berezia dute eta jaso ondoren, oihalak,
konpondu eta berrerabili egiten dira eta pilei, zati kutsakorrak
kentzen zaizkie.
Txikienek, hondakin mota desberdinak ezagutu dituzte eta
beraiekin zer egin behar den landu dute ipuin eta komiki baten
bidez.
Egunero zer nolako hondakinak eta zenbat sortzen ditugun eta
beraiekin zer egin behar den ikusi dugu, ikastetxeaz aparte,
etxean nola jokatzen dugun begiratuz. Oro har, esan daiteke,
hondakinak birziklatzeko borondatea oso altua dela, baina oso
zaila egiten da hondakin gutxiagoa sortzea, konturatzen ez
garelarik, gure eguneroko bizimoduan badirela gutxitzeko
hainbat eta hainbat ohitura eta jarrera.
Edukiontzi desberdinen erabilpena eta egoera aztertu ditugu
auzo desberdinetan eta ostalaritzako beira eta kartoi
komertzialaren kudeaketa nola doan ezagutu dugu, merkatariei
beraien iritzia galdetuaz.
Edukiontzien kasuan, ideia asko atera dira lantzeko: auzo batzuetan ez daude ondo banatuta (AnakaPuianan adibidez); zikinak egoten dira eta usain txarra botatzen dute (adibidez, zaborraren edukiontzia
hondatuta baldin badago); pilen eta oihalen edukiontziak gutxi egoten jarraitzen direla ikusi dugu;
altzariak edukiontzien inguruan uzterakoan, zaborra botatzeko ezin da pasa...
Ostalaritzaren kasuan, ostalariek duten jarrera oso desberdina
da. Batzuk oso kontzientziatuta daude eta ondo birziklatu nahi
dute, baina beste batzuk, esfortzu handia suposatzen duela
eta denborarik ez dutela aipatzen dute. Gutxi batzuk, ez dute
ezta birziklatzeari buruz hitz egin nahi ere. VACRI sistema,
ezaguna da baina batzuk, aitortzen dute, ez dutela erabiltzen
edo parte hartzen. Erabiltzen dutenak, zerbitzu ona dela baina
hobetu daitekeela komentatu ziguten.

Herri mailan aztertu ditugun hondakinei dagozkien
arazoak konpontzeko, Udalari eskakizun hauek
proposatu nahi dizkiogu:
GAIKAKO BILKETA
Edukiontziratze ratiorik handienetarikoa
daukagula erantzun zeniguten eta behar adina
bidez biltzen dela, edukiontziak beteta aurkitu
ez ditzagun. Baina kalean galdeketa eginda eta
guk geuk ikusita, dagoen edukiontzi kopurua
eta egiten den bilketen maiztasuna ez dela
nahikoa uste dugu. Adibidez:
• Edukiontzi gehiago behar dira Kolon
pasealeku inguruan, Dunboa LH ikastetxean
eta auzoan.

Badakigu arropa erabilia eta pilak, gutxiagotan
botatzen direla eta auzo bakoitzean,
bakoitzarentzako edukiontzi bana dagoela,
Zentro Ofizial eta komertzio batzuetara baita ere
jo daitekeelarik, baina, kalean galdeketa egin
ondoren, edukiontzi hauen beharra somatu
dugu. Beste edukiontziekin batera jartzea
eskertuko litzateke, askotan, bananduta egoten
dira eta urruti gelditzen baitira eta hala ez bada,
kokapena zehazteko kartel adierazgarriak jartzea
egokia izango litzatekeela uste dugu.

• Irungo La Sallen, edukiontzi horia (bilgarriena),
behar da, nahiz eta, orain dela 3 urte,
nahikoa zela erantzun zen.
• Txingudi LHn, patioetan, parkeetan eta
pistan.
• Uranzu kalean eta Puiana auzoan,
edukiontziak hobeto banatuta egon
beharko lirateke.
• Edukiontziak askotan beteta egoten direla
ikusi dugu baita ere.

Nahiz eta badakigun, Gipuzkoa mailan egiten
ari den esperientziaren emaitzak jasotzerakoan,
Irunen ere, materia organikoa gaikako bilketa
moduan jasotzeko sistema bat martxan jarriko
den, noiz izango den jakitea gustatuko litzaiguke.

Edukiontzien zer nolako garbiketa eta
konponketa egiten den komentatu zeniguten
orain dela 3 urte, baina, galdeketa egin ondoren,
maizago garbitzea eta konpontzea beharrezkoa
dela ikusi dugu. Adibidez, garai jakin batzuetan:
udan, jaietan...

Atez ateko gaikako bilketa martxan jartzeko
posibilitatea aztertzea.
Zakarrontzi txikietan, bereizita botatzeko aukera
egotea, FICOBA edo Ospitalean antzera.

Orain dela 3 urte, edukiontzien diseinua ez
aldatzearen arrazoia, gaikako bilketarengan
zeukan eragina zela erantzun zeniguten. Hala
ere, zuloak oso altu gelditzen zaizkigu txikiak
garenontzat eta edukiontzi horiaren kasuan,
badira zulo batzuk, gomazko tira batzuekin
tapatuta daudenak, ontziak banaka botatzeari
batere laguntzen ez diotenak, zikinduta egoten
baitira askotan.

Nahiz eta garbigunean olioa eta etxeko
hondakin arriskutsuak jasotzeko aukera
badagoen, uste dugu, kalean galdeketa eginez
eta guk geuk ikusita, hilero egoten den
furgonetarekin jarraitu beharko litzatekeela eta
ibilgailu ibiltaria, maiztasun gehiagorekin jartzea
proposatzen dugu.
Orain dela 3 urte egin zen bezala, etxeetan
banaketa bultzatzeko, kolore desberdineko
edukiontzi txikiak oparitzea, aurrekoan erabilitako
sistema aztertuz: poltsak erabilgarriak diren,
biodegradableak izatea edo ez...

Dendarien kasuan, gehienek, jasotze berezia ezagutzen dute
eta batzuek, erabiltzen ez dutela aitortzen dute. Horrela, askotan
kartoi handiak ikusten dira edukiontzien kanpoaldean.

Kartoi komertziala jasotzeko ordutegia zabaltzea
(ordubete, adibidez), dendariekin hitz egin
ondoren, motz gelditzen dela komentatu
baitigute.

Orain dela 4 urte, gai berdina landu genuenez, Udaletik jasotako erantzunak hartu ditugu berriro ere
eta aldaketarik egon den begiratu dugu, alderdi desberdinak aztertuz: egiten den hondakinen kudeaketa,
sentsibilizazio kanpainen eragina begiratuz, Udal zerbitzuen funtzionamendua aztertuz bertako arduradunei
galdeketak eginez, gure hiria beste hiri batzuekin konparatuz, etab.
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Baserri auzoetan, edukiontziak maizago
hustutzea, beteegiak egoten dira eta.
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IKASLEEN ARTEKO FOROA

Bi modu desberdinetan landu da puntu hau aurreko ikasturtetako informazioa ezagututa: kalean hiritarrei
inkesta eginez edo gure aldetik ikerketa eginez.

Kontatu dizkizuegun lanak burutu ostean, bildutako informazioarekin balorazio bat egin dugu ikasgelan
ideia orokorrak eta proposamen zehatzak biltzeko. Ondoren, Maiatzaren 7an, eskola bakoitzeko ordezkariak
Txingudi Ikastolako Areto Nagusian bildu gara guztien emaitzak bateratzeko.

• Orokorrean irundarrek badakite hondakinak sailkatu behar direla, baina jaso dugun inpresioaren
arabera, praktika ez dator bat. Adibidez, adineko jendeari ez zaio batere erraza egiten birziklatzea
eta orokorki, soilik, birziklatzea hartzen da kontuan, murrizketa eta berrerabilpena oso gutxik kontutan
hartzen dutelarik.
• Erosketak egiterakoan, oso jende gutxik begiratzen du, aukera ezberdinetatik hondakin gutxien
sortzen duena zein den.
• Olioaren birziklapena areagotzeko eta konpostaia egiteko prest egongo litzateke jendea. Normalki,
arraska edo komunetik behera doa, beste batzuetan ontzi batean bildu eta zaborretara botatzen
da eta Urdanibia Enparantzatik gertu bizi direnak aitortzen dute, beraientzako errazagoa dela
birziklatzea, hilabetean behin bertan dutelako olioa jasotzen duen furgoneta.
• Atarian botatzen den propagandari dagokionez, hobetu dela esan beharra dago. Geroz eta atari
gehiagoetan ikus dezakegu propagandarik nahi ez dutenaren kartela eta jarrita ez dutenek, jarri
beharko luketela esaten dute. Hala ere, neurri hau, arazoa konpontzen ez duela uste dute denek.

KONPROMEZUAK BATERATUTA
Ingurumena zaintzekoetan eta hiri iraunkorrak lortzeko, guztion parte hartzea beharrezkoa da;
horregatik, betetzen saiatuko garen hainbat konpromezu hartu ditugu:
1· Gero eta hondakin gutxiago sortu, adibidez, behar duguna bakarrik erosiz edo paperezko
musuzapiak beharrean, oihalezkoak erabiliz.
2· Ahal denean, bilgarri gutxi dituzten gauzak edo ontzi itzulgarriak erosi.
3· Erosketarako “karroa” edo poltsa erabili.
4· Berrerabilpena bultzatu, adibidez, eskulanetarako ahalik eta birziklatu material gehien
erabiliz.
5· Paperaren erabilera kontrolatu: bi aldeetatik
erabili, beharrezkoa bakarrik inprimatu, gurasoei
informatzerakoan gutxiago erabili...
6· Edukiontziak zaindu eta ondo erabili, kanpoan, hondakinik utzi gabe.
7· Gaikako bilketan hobetu. Olioa adibidez, arraskatik bota gabe.
8· Edukiontzi berdera, poltsa itxiak eraman eta hori eta iglura, ontziak garbiak bota, beiraren kasuan,
tapoirik gabe.
9· Patioan, paperak lurrean ikusten ditugunean, jaso. Patruila berdea sortu dezakegu honetarako.
10· Eremuak garbi mantendu: grafitiak ez egin, txiklerik
lurrera ez bota, gure zakurraren kaka jaso, erreketara
zaborrik ez bota...
11· Mendira joaten garenean, hondakinak poltsa
batean sartu eta edukiontzietan bota.
12· Komunetik behera, hondakinak ez bota.

• Bestalde, jendeari Txingudiko Zerbitzuak, garestia iruditzen zaio, baina egindako esfortzua aitortzen
dute, adibidez, kanpaina aldetik: txikleena, hondartzarako hautsontziena, banatu ziren
edukiontziena...Jendeak gogoratzen ditu.
Ikastetxe batek, Ugalde errekaren zati bat garbitu du. Garbitutako zonaldea, erdi bideratuta dago eta
inguruko pabiloiek sortzen duten inpaktu bisuala oso handia da. Mota guztietako hondakinak aurkitu
dira: plastiko poltsak, tuberi puskak, kanpin denda baten lona, uralita zati bat, aulki bat, etab. Ez dugu
animaliarik ikusi.

EKINTZA OSAGARRIAK ETA IRTEERAK
Hirian egindako azterketaren osagarri moduan, hondakinen mundua oso zabala denez, talde desberdinek,
ekintza eta bisita ugari burutu ditugu:
• Edukiontzi horira doazen ontzien sailkapena nola egiten den ikusi dugu Urnietako Ontzien Sailkapen
Plantan.
• Azpeitian dagoen Lapatx Zabortegian eta Konpostatze Plantan egon gara, zabortegi bat zer den
ezagutzen eta hondakin organikoekin egiten den konposta nola lantzen den ikusten.
• Emaus Gizarte Fundazioa taldeak, Donostian daukan Ekocenterra bisitatu dugu, hondakinei bigarren
bizitza bat eman diezaiokegula ikusi dugularik eta tailerren bidez, material desberdinak landu ditugularik.
• Beste urte batez, Txingudiko Mankomunitateak dauzkan
instalakuntzak bisitatu ditugu: Endarako urtegia, ur
edangarrien Elordi araztegia eta ur zikinen
ponpaketa estazioa eta Atalerreka araztegia.
Azkeneko bi hauek izan dira landuenak, guk
sortutako hondakinak ikusten baitira eta
gainera, sortutakoarekin, energia
berriztagarria lortu daitekeela ikusi
baitugu.

13· Orain arte landutako eta lortutako ekintzekin jarraitu:
paper birziklatua erabili, ura era arduratsuan erabili...

• Donostiako Cristina Enean,
Ingurumen Baliabideen Etxean, ere
izan gara.

14· Ikasitako ohiturak etxera eraman eta gurasoen
partaidetza bultzatu.

• Eurotools lantegian, hondakinen trataera
ezagutu dugu.
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IKASTETXEETAKO HONDAKINEN DIAGNOSTIKOA
Ikastetxe bakoitzak eskola barneko diagnostikoa egin dugu, hondakinen sorkuntza eta beraien kudeaketarekin
zerikusirik duten tresnak eta azpiegiturak aztertuz.
Hauetan gabezi bat sumatuz gero, neurri zuzentzaileak proposatu ditugu. Hala ere, hauetako asko burutzeko
zailtasunak ditugu, urarekin pasa zitzaigun bezala, hondakinen kudeaketa ikastetxetik kanpo egiten baita
eta beharrezkoa den azpiegitura gure esku ez dagoelako. Hondakinen sorkuntza murrizteko, norberak izan
beharreko kontzientzia pizten oinarritu gara.

DUNBOA LHI
Berrerabilpena landu dugu batez ere, sortzen dugun hondakin guztiarekin,
gauza berri asko egin daitezkeela ikusi dugularik. Hondakinekin egindako
jaiotzak egin genituen eta eskultura eta gauza desberdinak. Ikastetxean
zehar zintzilikatu dira, egindako lana erakusteko.
Ziklo bakoitzeko koordinatzaile bat dago, koordinatzaile orokorraz aparte.
Hauen bidez, lan guztiak banatu eta azaltzen dira beste irakasleei.

DUNBOA BHI

TXINGUDI IKASTOLA DBH
Zer ikasi dugu?
Astero, eskolako gela batek, txoko berdea izeneko
tabloi bat administratzen du. Tabloian zer ipintzeko,
gelako EA21 arduradunak, gelakideekin hitz egiten
du, normalki tutoretza orduan.
Ikasturtean zehar, Agenda 21ari buruzko irteera bat
eta hirian zehar aktibitate bat egiten ditugu. Burutu
aurretik, gelan prestatzen ditugu, irakasle
desberdinekin. Eta ondoren, ondorioak adosten
ditugu ikasgelan.
Aurten, lehenengo aldiz, irratsaio bat eta
ekoauditoria bat egin ditugu. Horretarako, bigarren
mailako ikasleak, taldeetan banatuta, gelaz gela
joan gara hondakinen egoera aztertzeko eta
bertatik informazioa ateratzeko. Ondoren, talde
bakoitzak lortu dituen datuak elkartu ditugu eta
bertatik emaitza eta proposamen batzuk atera
dira:

3. Ikastetxean ez da paper birziklatuta erabiltzen
eta dagoena, ez da ondo aprobetxatzen: alde
batetik erabilia bakarrik, lerro bat idatzi eta bota...
4. Hondakin dexente lurretik aurkitzen ditugu jolas
garaian, bai pistan baita patioetan ere. Geletan,
papera da nagusiki agertzen dena, bolak eginda
eta saskiratzeko erabiliak. Mutilen komunean ere,
lurretik era guztietako hondakinak, eta kanpoko
eremuetan txikle eta pipa azalak nagusitzen dira.
Nesken komunetako ateak idazkiz josita daude.

• Ikasgela gehienetan hondakinak ondo banatuta
daude.

Egindako neurketak: Paperaren gastua eta ematen zaion erabileraren azterketa. Gaikako bilketaren egoera
(papera, kartoia, plastikoa, brik eta latak, hondakin organikoak, toner et,a kartutxoak, bonbilak, pilak eta
laborategi produktuak) nola dagoen hobetzeko asmoz.
Lortutako emaitzak:

• Orokorrean, hondakinak ondo bereizten ditugu,
baina batzuetan arazoak izaten ditugu eta ez
dakigu nora bota behar den.

5 . Hainbat lekutan, hondakinak ontzietatik gainezka
egoten dira. Horiek hustutzeko arduren hutsegitea
nabarmena da, edo noiz hustu behar diren ez
dagoela garbi.

• Hondakin dexente lurretik aurkitzen ditugu.

• Paperaren kontsumoa ez da igo baina erabileran hobetu daiteke, hobeto aprobetxatuz (gela batean
egindako neurketan ikasleko eta eguneko 5,82 gr. papera). Papera eta kartoia eta ontzi mota desberdinak,
ondo bereizi eta aprobetxatzen dira.
• Sukalde eta jantokian sortzen diren hondakin organikoak ez dira ondo aprobetxatzen.
• Laborategi produktuak gorde eta jasotzera etortzen dira, tonerrak eta kartutxoak bezala.
• Pilak kaxa batean jaso eta ontzi berezira eramaten dira eta bonbila eta fluoreszenteak dendara
eramaten dira.
Ekintza plana:
• Gelaz gela begiratu ea papera eta kartoia jasotzeko kaxak nola dauden eta behar denean kaxa berriak
jarri.
• Paperaren erabilera hobeagoa bultzatu geletan horren arduradunarekin.

• Papera ez da ondo aprobetxatzen.

Proposamena: BADAGO ZER HOBETU!

Hondakinen kudeaketa: diagnostikoaren emaitzak.

1. Hondakinak ondo bereizteko ontziak gela
guztietan jartzea (papera jasotzeko barne). Beste
lekuetan ere edukiontziak jartzea (pistan ontziak
jasotzeko, komunetan hondakin desberdinak
jasotzeko,...).

1. Ikasgela gehienetan hondakinak ondo
bananduak jasotzeko ontziak badaude. Plastikozko
ontziak eta papera jasotzeko ontziak dira gela
batzuetan falta direnak.

2. Leku guztietan hondakinen edukiontziak
hustutzeko arduradunak argi eta garbi egotea
gelaka eta horien egoeraren ardura hartzea.

2. Orokorrean hondakinak ondo bereizten ditugu.
Hutsune nabarmenak 4. mailatako ikasgeletan,
Irakasleen gelan eta Departamenduetan gertatzen
dira (hondakinak nahastuta, birziklatzeko balio ez
duen papera paper ontzietan botata...).

3. Geletan jasotzen diren hondakinak kanpoko
edukiontzietara eramaterakoan, erantzukizunez
jokatzea (hondakina bakoitza dagokion
edukiontzian sartzea, kanpoan ez uztea...).

• Dekalogo bat osatu paperaren erabilera eta ingurumenari buruzko beste ohitura on batzuk gogoraraziz
eta gela guztietan agerian jarri.

4. Kanpainak egin, bakoitzaren konpromisoa bilatuz,
hondakinak gutxiago sortzeko, sortutakoa dagokion
ontzian sartzeko eta papera eta gainontzeko
materialak ondo erabiltzeko.

• Hiru egunetan arlo guztietan eta bi zikloetan boluntario
modura hondakinen problematikari buruzko jarduerak egin.
• Kafe makina eta irakasle gelaren inguruan pilatzen diren
plastikozko edalontziak ordezkatzea; horretarako Aldundiari
eskatutako edalontzien zain geunden baina ez digute balio.

5. Ikastolan paper birziklatua erabiltzea.
6. Zirriborroak paper berrerabiliarekin egitea eta
banatzea.

• Paperaren kontsumoa jakiteko denbora tarte berdinetan
pisualdiak egin genituen (3) eta batez-bestekoa atera
genuen. Ontzian zegoen paperaren erabilerari ere
erreparatu genion.
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7. Irakasleen gelan dauden makinetan, plastikozko
edalontzi gutxiago erabiltzeko sistema aztertzea.
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Pista: Zaborrontziak jarri dituzte eta hori aurrerapena
da duela lau ikasturteko egoerarekiko. Hala ere,
zaborrontzi guztiak berdinak dira eta, beraz, ez
dago aukerarik hondakinak gaika botatzeko.

• Ikasle eta gurasoen artean, oihalezko mukizapiak
ekartzeko garrantzia zabaldu, gurea bezalako
ikastetxe batean, izugarrizko paper kantitate
handiak botatzen baitira zaborrontzira.

Jangela: Ikasleek hondakinak bereizi eta sukaldeko
arduradunek dagozkien edukiontzietara eramaten
dituzte. Hondakin kopurua murrizteko asmoz, duela
lau ikasturte oihalezko ezpain zapiak erabiltzea
proposatu zen, baina ez da gauzatu. Arduraduna,
prest azaldu da beste froga bat egiteko 5. eta 6.
mailako ikasleekin.

• Irakasle geletako kafeteretan plastikozko
edalontziak kendu eta horien ordez, behin eta
berriro erabil daitezkeenak irakasleen artean
banatu.
• Ikastolako oharrak banaka banatu beharrean,
orri bakar batean bildu eta astean behin edo
hamabostean behin banatu paperaren
kontsumoa gutxitzeko.

Bestaldetik, jangela garaian antolatzen diren
eskulan tailerretako arduradun batzuk ez diote
garrantzirik ematen sortzen dituzten hondakinak
gaikako moduan botatzeari.

• Ahalik eta fotokopia gutxien egiten saiatu.
Mezuak arbeletik kopiatu.

Ikastolaren ataria: Ikastetxearen barruan erretzea
debekatzen duen legea indarrean jarri zen geroztik,
langile erretzaileek erretzera ikastolako atarira eta
hipikako bidera joateko ohitura hartu dute. Horren
ondorioz, inguru horietako lurrean zigarrokin kantitate
izugarriak pilatzen dira. Ikastolako ataria, tarteka,
garbitzaileek garbitzen dute, baina hipikako bidea
ez eta beraz, oso itxura txarra ematen ari gara eta
gehiago, Eskolako Agenda 21ean sartuta dagoen
ikastetxe bat garela kontuan harturik. Egoera horrela
ezin dela jarraitu uste dugu.

• Ahal den testu liburu guztiekin, ariketak
koadernoetan egin eta mailegu sistema martxan
jartzeko aukera jarri.
• Koadernoak ere, beteta ez badaude, ikasturte
batetik hurrengora gorde eta karpetak, ikasturte
hasieran forratu gehiago irauteko.
Birziklatu

• Zerbait inprimatzen dugunean bi aldetatik
inprimatu, paper kopuru erdia gastatzeko.
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LA SALLE BHI

Eta kontuan hartu ditugun puntuak hauek izan dira:

• Gehiago egin dezakegu: paperak bi aldetatik
eta ongi aprobetxatuak daudenean soilik bota;
paper, kartoi edo kartulina puskak colage
moduko lanak edo apainketak egiteko erabili;
ontziak eta beste hondakin batzuk jostailuak
egiteko erabili...

• Ikasleen eta irakasleen artean kontzientziazio
eta sentsibilizazio lana burutu berriro, hondakinak
gutxitzearen eta ongi sailkatzearen garrantziaz
jabetzeko.

Bestalde, zenbait irteera (Atalerreka, Ekocenter, Eurotools,
Elordi, ...) eta inkesta egin dira kurtsoan zehar. Gure inguruko
auzoetan argi dago jendeak gero eta gehiago birziklatzen
duela, eta prest egongo litekeela, birziklapen hori
areagotzeko, olioarena esate baterako.

• Jangelan ikasleek soilik jango dutena eskatzea
eta begiraleek eskaera hori onartzea.

Berrerabili

Murriztu

Irakasleak ere, ikasgai gehienetan, gaiarekin lotura bilatzen
saiatu dira, ikuspuntu desberdinetatik lantzeko.

Eskolako diagnostikoa egiteko leku hauek aztertu dira:

• Erretzaileek, zigarrokinak jasotzeko ohitura hartu
beharko lukete, bakoitzak sortzen duen
hondakinaz arduratuz.

Emaitza horiek kontuan hartuz, 6. mailako ikasleek
hurrengo proposamenak egin ditugu Txingudi
Ikastolan hondakinen tratamendua hobetzeko
asmoz:

Hondakinen gaiarekin egindako lana, jarraipen lana izan da,
aurretik ere gaia landuta genuelako. Diagnostikoa burutzerakoan,
hondakinen birziklapena behar bezala antolatzen jarraitzen zen
ala gauzak aldatzeko beharra zegoen, izan da gure lanaren
helburua.

• Jangelan, oihalezko musuzapiak erabiltzeko
froga bat egintea. 3. zikloko ikasleekin hasi eta
ongi atereaz gero, poliki-poliki gainontzeko
mailetara zabaldu.

• Ikasleek ahalik eta plastiko, aluminiozko paper,
tetrabrik... gutxien ekartzen saiatzea
hamaiketakoarekin.

PROPOSAMENAK

HIRUBIDE BHI

• Patioa, pasabideak, gelak, irakasle gelak, jangela, fotokopiagailu gela,....

• Gure ohiturak ikastetxean
• Gaikako bilketaren egoera
• Paperaren kontsumoa eta erabilera
Atera ditugun ondorioak hauek dira:
• Oraindik, batzutan paperak eta gauza txikiak botatzen
dira lurrera eta ez dira zakarrontziak erabiltzen.
• Nahiz eta gela guztietan hiru zakarrontzi desberdin egon,
batzuetan ez dira ongi erabiltzen.
• Papera birziklatua erabiltzen da beti baina bakarrik DIN A4 formatuan, hala ere, batzuetan ez dira
erabiltzen bi aldeetatik eta papera gehiegi gastatzen da oraindik.
• Jangelako hondakinak hobeto sailkatu behar dira.
Hobetzeko egin behar dena:
• Eskolan gauden guztiak, kontzientziatu hondakinak sailkatzeko.
• Edukiontzi bakoitzari dagokion zakarra bota.
• Papera ongi erabili eta bere kontsumoa gutxitzen saiatu.

LA SALLE - SAN MARTZIAL LHI

• Ikastolak erabiltzen duen papera eta kartoia
birziklatua izatea, fotokopiagailuetan eta
multikopistan izan ezik, arazoak ematen omen
dituelako.

• Paperaren aldetik, edukiontziak daude ikasgela eta alde guztietan, patioetaz aparte.

• Zaborrontzi bakoitzean zer bota behar den argi
gelditzeko, hormirudi batzuk egin eta gela
guztietan ipini.

• Aparailu elektronikoan, gela batean jasotzen dira, momenturen batean denak batera botatzeko edo
Udalari deitzeko, jasotzera etor daitezen.

• Eskulan tailerrak aurrera eramaten dituzten
jangelako begiraleekin hitz egin, sortzen dituzten
hondakinak sailkatuta botatzeko.

• Hondakin guztiak, garbitzaileak arduratzen dira jaso eta dagokion edukiontzira botatzeaz.

• Ontzien eta aluminiozko paperaren kasuan, boltsak daude ikasgela guztietan eta patioan, ere.
• Sortzen diren pilak, idazkaritzan dagoen kaxa batean jasotzen dira.

• Hondakinak normalak, zakarrontzietan botatzen dira.

• Pintura, kola eta hondakin arriskutsuen kasuan, ez da ezer berezirik egiten.
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PIO BAROJA INSTITUTUA

TOKI ALAI BHI

Egindako neurketak:

• Papera, tonerrak, tintak eta pilak banandurik jaso egiten dira.
• Paper, argi indar, gas eta uraren urteko kontsumoa begiratzen
da.

• Laborategietako hondakin toxikoak eta arriskutsuak bereizten dira
eta baimendutako enpresa batek eramaten ditu bi urtetik behin.

• Fluoreszenteak ere gorde eta garbigune batera eramaten dira.
• Irakasleen gelako latak, plastikoak eta beirak kaleko ontzi horira
eramaten dira.

Egindako neurketak: Gela guztietan (ikasgeletan, irakasle gelan,
mintegietan eta tailerretan), papera birziklatzeko ontziak jarrita
daude. Hamabostero, gela bakoitzeko bi ikasle arduratzen dira
paperontzia beteta dagoenean behar den tokian husteaz eta
gelan berriro jartzeaz.
Fotokopiagailu gelan, tonerrak birziklatzeko ontzi berezia dago.
Pasilloan, patiora irteteko ateen ondoan, eta irakasle gelan, Foru
Aldundiak bidalitako plastikoa birziklatzeko ontziak jarri dira.

• Gela guztietan papera eta gainontzekoak bereizteko bi ontzi desberdin daude, baina ez dugu lortu ikasleok

Lortutako emaitzak: Papera birziklatzeari ondo egiten diogu. Ontziak birziklatzeko edukiontziak jarri direnetik,
tetrabrick eta plastikozko bildukinak botatzen ditugu. Tetrabrick-ak botatzeko ontzi bereziak lortu ditugu.
Hauek pasabideetan jarriak daude, ikasleek erabili ditzaten.

• Ikasturtearen hasieran eta amaieran paper bilketa berezi bat egiten dugu departamentu guztien artean.
Bildutako papera, kaleko ontzi urdinera botatzen da.

Eskolako paper guztia beheko solairuan pilatzen da bere bila etorri arte

bereizketa ongi egitea, eta azkenean dena elkarrekin botatzen da.

Lortutako emaitzak: Hondakin kopuruak neurtzen ez ditugun arren, kontsumoak murrizten saiatzen gara eta
honela hondakin kopurua jaitsiko dugu. Ikasgeletako paper bilketa hobetzea falta zaigu, baina mintegietan eta
idazkaritzan hobeto eta gehiago egiten da.
Ekintza plana:
• Bidaltzen dizkiguten dohaineko liburuxka eta aldizkari argitaletxeei, eskatzen ditugun aleak baino gehiago
ez bidaltzea eskatuko diegu, sobera ekoizten den papera ekiditeko.
• Ikasle zein irakasleek egiten ditugun kontsumoak argitaratzen ditugu, zenbat gastatzen dugu jabetzeko.
• Fotokopiak bi aldeetatik sistematikoki egiten saiatzen gara.
• Etxeetara bidaltzen diren informazioak zein eskola barrukoa, ahal bada, folio erdiko tamainako paperean
eginen dugu, folio tamainan izan ordez.

SAN VICENTE DE PAUL IKASTETXEA
Egindako neurketak: Ikastetxean ikerketa bat egin zen gai honi buruz eta arlo desberdinak aztertu ziren:
• Ikastetxean gaikako bilketa egiten zen ala ez eta egiten zen bilketaren azterketa.
• Kaleetako paperontzi eta edukiontzien behaketa.
• Ikastetxean erabiltzen den papera aztertu eta bere erabilera.
Lortutako emaitzak: Emaitzak ez dira batere onak , nahiko gaizki
kudeatzen baititugu sortzen ditugun hondakinak. Geletan bi paperontzi
besterik ez zeuden, patioan gauza bera gertatzen zen. Paperari
dagokionez paper zuria erabiltzen dugu. Hala ere, gauza batzuk ere
ongi egiten ditugu: gehienetan orriak bi aldeetatik idazten ditugu eta
paper bat bota aurretik, zuriz dagoen aldean idazteko aprobetxatzen
dugu.
Beraz, lehentasun batzuk finkatu genituen, lehenengoa, gelako
paperontzi guztiak aldatzea izan zelarik. Gela guztietan hiru izateko,
berriak erosi genituen, hiru koloreetan: horia, urdina eta berdea.
Ekintza plana: Ikastetxearen diagnostikoa egin ondoren, hobekuntza-helburu batzuk finkatu genituen arlo guztietan
eta baita helburu horiek lortzeko planteatutako ekintzak.
Kudeaketa iraunkorra:
• Helburua: hondakin plastikoen gaikako bilketa ikastetxe osoan (patioetan eta geletan) egitea.
• Ekintzak:
· Patio eta gela guztietan edukiontzi berriak jarri ziren, edukiontzi koloreak erabiliz: horiak, berdeak eta urdinak.
· Edukiontzien ezagutzera emateko eta erabiltzeko kanpainak eta jokoak egin ziren.
· Patioan zeuden edukiontzi beltzak berrerabili ziren gainean kolorezko etiketak jarriz.
· Prebentzio kanpaina batean ere parte hartu zuten ikasleek.
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Erabakitzear dago zeinek hartu behar duen, plastikoarenarekin berdin egiteko ardura.
Pilak eta kartutxoak birziklatzen dira. Irakasleen gelan badago pilak botatzeko ontzi txiki berezi bat, baino
ikasleek ez dute non bota oraingoz.

TXINGUDI IKASTOLA LH
Ekoikuskaritza burutzean, 2004/2005 ikasturtean
egindakoan oinarritu gara. Ikastolako zonalde
desberdinak aztertu ditugu. Eremu bakoitzeko
arduradunari hondakinen kopurua murrizteko eta
sortutakoak egoki kudeatzeko zein neurri gehiago
har daitezkeen galdetu diogu. Hona hemen
lortutako emaitzak:
Gelak: Guztietan badira zaborrontzi hori, urdin eta
beltzak eta, oro har, esan daiteke ongi erabiltzen
direla, egoera onean daudelarik.

birziklatua ez dute ezertarako erabiltzen.

Paperari dagokionez, aurretik hartutako konpromezu
bat geletan paper birziklatua erabiltzea izan arren,
gela gutxitan aurkitu dugu. Gela gehienetan, berriro
erabiltzeko orriak aurkitu ditugu.

Patioak: Ez dago zaborrontzi urdin eta horirik. LHko
patioetan zaborrontzi hori txiki batzuk ateratzen dira
jolas garaietan, baina, ikasleek ez diete kasu handirik
egiten.

Gela gehienetan, zaborrontziak astean behin
hustutzen dira zenbait ikasle eta irakasle honetaz
arduratzen direlarik. Hala ere, badira gelak lan hori
garbitzaileen eskuetan uzten dutenak, horrelako
kasuetan garbitzaileek zabor guztia bildu eta dena
edukiontzi berdera botatzen dutela jakin arren.

Irakasle gelak: Mota guztietako zaborrontziak
daude, nahiko egoera onean. Kafeteretako
edalontziak arazoa sortzen dute. Askotan,
zaborrontzi beltzetan edo urdinetan agertzen
direlako. Ez dago inolako antolaketarik zaborrontzien
hustuketarako eta gehienetan garbitzaileen
eskuetan geratzen da, egindako lana ezertarako
balio ez duelarik. Paper normala eta alde batetik
erabilita badago, baina birziklatua apenas.

Biltegia: Papera, kartoia eta ontziak bereizita
jasotzen dira. Papera ahalik eta gehien erabiltzen
da eta kontsumitzen den materiala zuhur
kontrolatzen da.

Plastika gelak, informatika gelak, laguntza gelak,
ingeleseko gelak, liburutegia, hizkuntza indartzeko
gela: Mota guztietako zaborrontziak daude eta
ongi erabiltzen dira, egoera onean daudelarik.
Hizkuntza indartzeko gelan, berriz, zaborrontzi urdina
eta horia egoera txarrean daude eta ez dira ongi
erabiltzen. Paper birziklatua ez da erabiltzen.

Idazkaritza eta Zuzendaritza: Hondakinak bereizteko
ahalegina egiten da, baina, edukiontzi desberdin
gehiago beharko liratekeela iruditu zaigu, batez
ere, paperarenak. Zaborrontziak hustutzeko garaian,
ez dago antolaketa finkorik eta horregatik, batzutan
garbitzaileen eskuetan gelditzen da. Paper
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