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Txosten honek aitortzen du Eleizalde ikastolak Aktibatu+ programa 

arrakastaz burutu duela. 

 

Aktibatu+ programa.  

 

Ikasleek lortutako emaitzetan oinarrituta, erosketa eta hondakinen 

sorrerako ikuskaritzetan, eta zentroetan egindako ekintza-kanpainak 

kontuan hartuta, baiezta dezakegu Aktibatu + programei esker, 

zentroek hobeto ulertzen dutela materialen zikloa eta hondakinen 

kudeaketa, baita erosketa jasangarriko irizpideak sartzeko beharra 

ere. Programa ezarri duten zentroak eraginkorragoak izaten hasi dira 

materialak erabiltzeari dagokionez; izan ere, irakasle eta ikasleek 

ohiturak eta portaerak hobetu dituzte, eta beste ohitura berri  batzuk 

hartu dituzte.  

 

Prozesua  

 

Eleizalde ikastolak Aktibatu+ programako helburuak lortu ditu. 

Horretarako, lan-prozesu hau garatu du materialen erosketa 

hobetzeko, iraunkortasun-irizpideak txertatuta eta zentroak sortutako 

hondakinak kudeatuta: 

1. tailerra: 

Ikuskaritza
Ikuskaritza 

Hondakinak

2. tailerra: 

Kanpainak

Kanpainak

Ekintza + 

3. tailerra: 

Ikuskaritza

4. tailerra: 

Ekitaldia
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Eleizalde ikastolak hurrengo ekimen hauek garatu ditu kudeaketa 

hobetzeko.  

Ekintzak eta komunikazioa  

Geletan kokatzeko kutxa horiak 

Edukiontzi bakoitzean bota beharrekoa zehazten duen orria 

Esposaketa: helburuak eta material bakoitzaren bizitza zehaztuz 

Mugikorrak birziklatzeko ekintza: alboan kanpaina 

Jantokian konposta 

Hondakin irlei buruzko lana 

Sortzen den olio hondakin eta yogur edukiontzi hondakin kopurua 
murrizteko ekintzak 

Eskulanak beti yogur pote hutsekin egiten dira 

Agenda 21 eta Aktibatu + eskola kurrikulumaren barnean kokatu dituzte 

DBHko ikasleek hondakin irlei buruzko lana prestatu dute eta arazoa 
azaltzeko ppt bat prestatu dute gelaz gela azaltzeko 

Antzerkia: “Lurra sorginduta dago” 

Hondakin hilerria 

Berrerabilitako materialekin eskulturak “arte galería” 

Irakasleen aztarna ekologikoa neurtu galdetegien bitartez 

Txoko berdean eguneratutako informazioa eskeini 

Aurkezpena gelaz gela 

Ikastolako jaian hondakinak sailkatzeko neurriak 

Edukiontzi tailerra 

Blogerako eskutitza 

Komuneko hondakinak murrizteko paperak 

Jolastorduan fruta lehiaketa 

Patioko hondakinak jaso eta murala prestatu: hondakinen trena 

Udal fororako udal diagnostikoa : galdetegiak bete dendetan 
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Aztarna ekologikoa kalkulatzen  

 
Edukiontziak prestatzen  
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Eskulanak  
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Lortutako emaitzen laburpena 

 

Aktibatu+ programa burututa, Eleizalde ikastolak arrakastaz murriztu 

ditu sortutako hondakinak eta gaikako bilketa. Hurrengo atalek 

lorpenak zehazten dituzte: 

 

Hondakinen sorrera 
 

Zentroan hondakinak sortzean aldaketak egon dira, ikuskaritzetan 

jasotako datuen arabera. Honela ezar daitezke: 

 Lehen Orain 

 Asteko batazbestekoa Asteko batazbestekoa 

Tapoiak 6,2 Kg. 5,6 Kg. 

Papera 12,6 Kg. 11,9 Kg. 

Edukiontziak (yogurra) 17 Kg. 17 Kg. 

Olioa ( jantokia) 150 l. (hilabete) 65 l. (hilabete) 

Poltsak 3,9 poltsa 4,8 poltsa 

Paperontziak 3,75 poltsa 4,4 poltsa 

Plastiko edukiontzi orokora  1,74 Kg. 
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Hondakinen gaikako bilketa  
 
Ohiturak aztertuta, egiazta dezakegu ea hondakinen gaikako bilketa 

ondo egiten den eta zeintzuk diren oraindik defizitarioak gaikako 

bilketa-sisteman.  

 

Hortaz, edukiontzian aurkitutako hondakin-motak eta horri ez 

dagozkionak ezagututa, jakin dezakegu ea edukiontzien erabilera 

hobetu den. Hauek dira Eleizalde ikastolan lortutako datuak: 

 

Edukiontzia  
Edukiontzi horri ez 

dagokion hondakina 
(Lehen) 

Edukiontzi horri ez dagokion 
hondakina (Gero) 

Horia Ez dago geletan Papera 

Papera Plástikoa , Bolígrafoak, 

aluminio papera 

Plastikoa 

Organikoa Gaizki 

(bereziki jantokia eta patioa) 

Gaizki 

(bereziki jantokia eta patioa) 
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Erosketa iraunkorrak egiteko Irizpideak Berrikustea  
 

Elkarrizketari esker, badakigu zer irizpide erabiltzen ziren ikastetxean 

erosketak egiteko. 

 

Taula honetan erosketa iraunkorrak egiteko zuen ikastetxean betetzen 

ziren irizpideak daude, baita egungo egoera ere. 

 

Erosketa Iraunkorra egiteko Irizpideak L O 

Material suntsikor ekologikoa eta berrerabiltzeko modukoa erosten 
da.   

  

Zuzenean birziklatzera bota beharrean, berrerabiltzeko joera dago.   

Balio-bizitza luzeagoa duten produktuak, soltean saltzen direnak, 
berriro kargatu ahal direnak eta abar erosten dira.  

  

Jantokia  

Ontzi edo bilgarri gehiegi daukaten produktuak 
saihesten dira.   

  

Beirazko ontzietan datozen edariak hobesten dira, 
plastikozko ontzietakoen aurrean.  

  

Bertako eta sasoiko produktuak erosten dira. 
Nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa.   

  

Bidezko merkataritzako produktuak kontsumitzen 
dira.  

  

Garbiketa 

Formatu handiko ontziak erabiltzen dira.    

Garbiketa-produktu ekologikoak eta 
biodegradagarriak erabiltzen dira.  

  

Irakasle gela, 
administrazioa 

eta 
idazkaritza 

Berrerabili ahal diren edalontzi edo katiluak 
erabiltzen dira kafea/tea edateko.   

 
 

Jakinarazpenak, posta elektronikoz egiten dira, ahal 
dela.  

 
 

Fotokopia kopurua kontrolatzen da. Bota baino, 
berrerabili egiten dira gauzak.   

  

Berriro kargatu daitezkeen inprimaketa-kartutxoak 
erabiltzen dira.  

  

Berriro kargatu daitezkeen pilak erabiltzen dira.    

Jolastokiak 
eta eremu 

partekatuak  

Berriro erabili daitezkeen bilgarri edo ontziak 
erabiltzen dira, erabili eta botatzekoen ordez.  

  

Industri opilen ordez fruta eta produktu naturalak 
kontsumitzea sustatzen da.  

  

Laborategia   Esperimentuetarako toxikotasun gutxiagoko 
produktuak erabiltzen dira.  
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Ondorioa 
 

Eleizalde ikastolak sortzen diren hondakin kopurua murriztea lortu du 

bereziki olioa (%50 baino gehiago) eta papera. Hala ere nahasketa 

(poltsa eta paperontziak) handitu da.  

 

Lortutako emaitzak hobetetzeko gaikako bilketa hobetu beharko 

litzateke eta erosketa era iraunkorragoan egiteko kriterioak aldatu.    

 

Zorionak! 
 
Txostenaren egilea: Carlos Oppe, GAP  
 

 

 


