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LAPATX ZABORTEGIRA BISITALDIA
LAPATX ZABORTEGIA
Lapatx zabortegian izan ondoren txosten batean bilduko ditugu gure inpresio, iritzi eta iradokizunak. Saia gaitezen, beraz, galdera hauei erantzuten. Galdera hauetako batzuk zabortegian bertan
egin daitezke eta ahoz edo talde txikitan erantzun.
1. Espero zenuena aurkitu duzu ala harriturik geratu zara? Zerk harritu zaitu?

2. Zein sentsazio izan duzu? Zer ekarri dizu gogora? Zer pentsatu duzu?

3. Zein izan da zure lehen komentarioa?

4. Zer azpimarratuko zenuke ikusi duzun guztiaren artean?

5. Zein inpresio orokor duzu bisitaldiaren ondoren?

6. Ikusi duzuna eta elkarrizketan jaso dituzun erantzunak kontuan izanik: zein iritzi duzu zaborraren tratamendurako sistema horri buruz?

7. Beste irtenbiderik edo aukerarik proposatuko zenuke? Zein?

8. Zer eskatuko zenioke herriari arazo honi konponbidea emateko?

LAPATX ZABORTEGIRA BISITALDIA

• Gaur beharbada, zure herrian gutxien ezagutzen duzun lekua ikertuko dugu: Lapatx Zabortegia.
ZER DAKIZU HONI BURUZ?
Idatzi labur dakizun guztia:

Jaso ezazu zure ikasketakideengandik informazioa eta idatz itzazu zuk aipatu ez dituzun gauzak:

Ziur aski zuk eta zure kideek zabortegiari buruzko informazio asko jaso duzue, baina izango da

oraindik ere jakin nahiko zenukeen gauzarik. Azken finean, hara bota baita zuk egunero behar

bada haserreturik etxetik jeisten duzun zabor poltsa.

Guztion artean:
PRESTA DEZAGUN IKUSTALDIA!
Gure ikustaldiari etekin handiagoa atera ahal izateko, hobe
izango da aldez aurretik lana
prestatzea gero inprobisatu
ordez. Hauek dira proposatzen
dizkizuegun ekintzak:
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LAPATX ZABORTEGIRA BISITALDIA
Galdera hauek zuei interesgarriak iruditzen bazaizkizue ikustaldian zehar egin iezazkiozue gidatuko
gaituen pertsonari:
Azpeitia
Soraluze

Azkoitia
Eibar

Tolosa
Ordizia

Mutriku
Urretxu

Ermua

 Zein udalek botatzen dituzte zaborrak Lapatx Zabortegira?
Zestoa
Deba

500 tn

50 tn

Zarautz

170tn

 Zenbateko zabor kopurua pilatzen da egunean?
1000 tn

 Zein motatako zaborra biltzen da?

 Zaborra usteltzean sortzen den gasarekin zer gertatzen da?

Bai

Bai

Bai

Bai

Ez

Ez

Ez

Ez

 Noiztik dago funtzionamenduan?
 Gutxi gorabehera, noiz beteko da eta noiz utziko bertan behera honen jarduera?
 Zer egingo da zabortegia betetzen denean?
 Zergatik hautatu zen leku hau zabortegi izateko?

 Auzokoekin arazorik sortu zen?
 Ba al dago orain arazorik?
 Hemen kokatzerakoan toki egokia zen ala ez jakitearren azterketarik egin zen?
 Zabortegiak kutsatzen du?

 Zein dira kutsadurarik ez izateko hartu diren neurriak?
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Atsegina

Arduragabekoa

Ezatsegina

Tartekoa

Zikina

Nardagarria

Txikia

Utzia

Ez

- USAINA:

Garbia

Handia

Bai

 Zer egiten da zabortegira eramaten diren lorategiko hondakinekin?

 Zer da Konposta?
 Gurpilik ikusi al duzu zabortegian?
 Zer egiten dute hauekin?

BESTE ALDERDI BATZUK:
Galdera hauez gain kontuan hartu:

- EGOERA:

Jasanezina

a) Berezitasunak

- ZARATA:

Bai

Ez

b) Zaborrak zabortegira dakartzan kamioi bati begiratu eta idatz itzazu ematen dituen pauso
guztiak.

c) Zure herriko zabortegiak arazorik ematen al du?

Zure erantzuna baiezkoa bada, zeintzuk diren idatzi.

d) Zein abantaila dituzte errauskailuek? Eta zein eragozpen?

e) Har itzazu kontuan interesgarriak iruditzen zaizkizun beste datu
eta oharrak.
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