Eskolako
Agenda

14. Ikastetxeetan eta herrian zehar bizikletak aparkatzeko leku gehiago ezartzea bizikleta mota guztientzat
egokiak direnak, esaterako, kiroldegian behean dauden bezalakoak.
15. Auto elektrikoen erabilpena sustatzea, udaltzaingotik
hasita, eta hauek kargatzeko egiturak jartzea (udal
aparkalekuetan…).
16. Bidegorri guztiak konpontzea eta hauei luzapena ematea
guztiak elkarrekin ondo lotzeko. Lasaorakoan argiak
amaieraraino jartzea.
17. Garraio publikoa ugaritzea (inguruko herriko festetatik
bueltatzeko, Donostiatik bueltatzeko ordua beranduago
jartzea asteburuetan), eta herritik kanpora dauden guneak
(Elosiaga, Urrestilla, Nuarbe, Errezil…) herribusarekin
lotzea.
18. Garraio publikoa bultzatzea, Zumaiaraino trena berriro martxan jarriz.
19. Udaltzainek txirringak erabiltzea.
20. Bizikletak alokatzeko proiektua martxan jartzea herriko hainbat tokitan.
21. Ikastolara oinez etortzeko aukera jartzea.

Azpeitia

21

Herritarren partehartzea herriaren etorkizuna modu jasangarri batean bideratzeko ezinbestekoa da.
Azpeitiko haur eta gazteek, Eskolako Agenda 21 programaren bidez, herriko funtzionamenduaren inguruan
ditugun iritziak eta gure ikuspuntuak plazaratzeko aukera dugu.
2003-2004 ikasturteaz geroztik, Azpeitiko herrian Eskolako Agenda 21 egitasmoa lantzen ari gara.
Bederatzigarren urtea den honetan, bide honetatik jarraituz,Azpeitiko ikastola Karmelo Etxegaraiko, Ikasberri
Azpeitiko ikastolako, Iraurgi ikastetxeko eta Urola ikastolako 2.109 ikaslek “MUGIKORTASUNAREN
ONDORIOAK” gaia jorratu dugu. Egia esan, lan asko egin dugu, bai ikastetxean, bai ikastetxetik kanpo.
Ondorengo orrietan, lan horien berri emango dizuegu.

M u gi k
ortasuna ren ondo

Bukatzeko, ezin ditugu ahaztu, proiektu hau aurrera eramateko beren lana
eta laguntza eskaini diguten guztiak, bereziki:
• Irakasleak
• Gurasoak
• Alkatea eta Zinegotziak
• Edurne Huesa (Legazpiko Ingurugela)
• Izaskun Zeziaga, Ingurumeneko Udal teknikaria
• Orkatz Goenaga, Ingurugiro Etxea Fundazioko zuzendaria
• Ingurugiro Etxea museoko hezitzaileak: Ana Arruti, Edurne Agirre eta Itziar Unanue
Eskerrik asko guztioi, eta zuzenean edo zeharka hau egitea ahalbideratu duzuenoi.
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Mugikortasunaren
ondorioak
Lehen
Hezkuntza
Hona hemen, herriko LEHEN HEZKUNTZA-ko ikastetxeetan egindako jarduera aipagarrienak:
LH-ko 1. zikloa: ZARATA ETA SOINUAK
• Ingurugiro Etxekoek proposatutako ekintzak burutu: Museoan zarata eta soinuak landu ondoren, fitxa
bat betez, taldeka aztertu dugu gure herriko hainbat lekutan zer soinu edo zarata entzuten ditugun.
• Lortutako ondorioak baliagarriak izan zaizkigu proposamenak ateratzeko.
• Sortu ditugun horma-irudiekin gelak apaindu ditugu.
LH-ko 2. zikloa: AUTOAREN ERABILERAK FAMILIEN OSASUNEAN DUEN
ERAGINA
• Ingurugiro Etxekoek sortutako materialen bidez, autoaren erabilerak familien osasunean zer eragin
duen aztertu dugu.
• Jasotako emaitzekin muralak sortu ditugu, eta horrela, egoeraren balorazio orokor bat egin dugu.
• Balorazio horretan oinarrituta proposamenak atera ditugu.
• Amaitzeko, sortu ditugun horma-irudiekin gelak apaindu ditugu.
LH-ko 3. zikloa: KALEAN DUGUN ZARATA MAILAREN NEURKETA
• Gelaka zarataren termometroa egingo dugu dezibelioekin ohitzen joateko eta gela bakoitzean edo
pasilloko paretan jarri.
• Sonometroa erabiliz herriko espazio desberdinetako zarata neurtu dugu: parkeak, oinezkoen
kaleak, trafiko askoko guneak, obra guneak, azoka gunea…
• Zarataren neurketa egin ondoren, Ingurugiro Etxekoek emandako koloreen eskala erabiliz,
mapa batean, kaleak koloreztatu ditugu zaratatsuak diren guneak eta zaratatsuak ez direnak
bereizteko.
• Amaitzeko, google maps-en emaitzak jarri ditugu ikastetxeen arteko datuak elkartrukatzeko, eta
honela, herri mailan ondorioak atera ahal izateko.
• Ondorio horietan oinarrituta proposamenak atera ditugu.
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Mugikortasunaren
ondorioak
Bigarren Hezkuntza
eta Batxilergoa

Bigarren Hezkuntza-ko ikastetxeetan ere lan ugari egin dugu. Hona hemen adierazgarrienak:
DBHko lehen zikloa: HERRIKO AUTOEK ISURTZEN DUTEN CO2 KOPURUA
• Geure familietan lanera eta eskolara kotxez egindako joan-etorrietan egunero isurtzen dugun CO2
kopurua kalkulatu dugu, eta horrela, herri mailako isurketak aztertu.
• Jasotako datuak interneten zintzilikatu ditugu gainontzeko ikastetxeekin elkartrukatzeko eta
orokorrean ondorioak ateratzeko.
• Ondorio horietan oinarrituta proposamenak atera ditugu.
DBHko bigarren zikloa: TRAFIKOAK SORTUTAKO KUTSADURAREN ERAGINA
OSASUNEAN
• Ingurugiro Etxekoek sortu dituzten materialen bidez Kutsadurak osasunean duen eragina aztertu
dugu (batez ere trafikoak sortzen duen kutsadura). Horretarako herrian bi eremu mota bereizi ditugu
trafiko dentsitatearen arabera: dentsitate handikoa eta txikikoa. Eremu bakoitzeko biztanleen osasun
egoera ezagutu dugu inkesta bidez.
• Jasotako informazioa koadroetan islatu dugu eta interneten zintzilikatu gainontzeko ikastetxeekin
datuak elkartrukatzeko eta ondorioak ateratzeko.
• Egindako lanaren ondorioak aztertu ondoren, proposamenak atera ditugu.
Batxilergoa: AIREAREN KALITATEA
Oinarrizko jardueran airearen kalitateari buruz eztabaida sustatzea izan da helburua. Horretarako,
bi atal jorratu ditugu eta emaitzak Power-point formatuan aurkeztu ditugu.
• Batetik: Zer egiten dute erakundeek Azpeitiko aire kalitatea ebaluatu eta bermatzeko? Zein erakundek
dute eskumena esparru honetan? Zeintzuk dira bere betebeharrak? Nola egiten dira kalitate neurketak?
Nola jakinarazten dizkiete emaitzak herriko biztanleei eta zein irizpidetan oinarritzen dira hobekuntza
proposamenak?
• Bestetik: Zer egin beharko lukete herriko eragileek (dalak, enpresek, garraio arduradunek…) Azpeitiko
airearen kalitatea hobetzeko eta bermatzeko?
Jarduera osagarri modura Bilboko Airearen kalitate Kontrol Sarean bisitan izan gara.
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Ikasleen
arteko
foroa

UDAL
Entzunaldia
Ikasturte amaieran, ohikoa den bezala, udaletxera joateko garaia iritsi zaigu. Maiatzak 14an,Alkate jaunarekin
bildu gara eta aurtego ikasturteko gaia “Mugikortasunaren ondorioak” jorratu ondoren, honi dagozkion
hobekuntza proposamenen berri eman diogu. Gure Udaleko zinegotzien eserlekuetan eserita, jarraian
dituzuen proposamenak aurkeztu dizkiogu:

Apirilak 26an, herriko ikastetxeetako ikasle ordezkariak Ingurugiro Etxean elkartu
ginen ikasturtean zehar egindako lanak elkarjartzeko. Burututako lanen hausnarketaren
ondorioz, ikasleok honako konpromiso pertsonalak hartu ditugu:
• Etxean, parkeetan eta jolastokietan zarata gutxiago ateratzen saiatuko gara.

1. Bizikletaz kaskoarekin ibiltzeko kanpainak bultzatzea.
2. Autoa partekatzeko kontzientziazio kanpainak egitea.
3. “Autotik libre” egunak ezartzea. Egun hauetan herri barruan oinez edo bizikletan ibili beharko litzateke.
4. Jendeak oinez edo bizikletan gehiago ibiltzeko kontzientziazio kanpainak antolatzea, esaterako, adin
desberdinetako mendi martxak.

• Ahal dugun neurrian oinez edo bizikletan ibiliko gara bide arauak errespetatuz, eta
etxekoei ere hori bera eskatuko diegu.

5. Gas gutxiago isurtzeko eta istripuak ekiditeko autoak herri barruan makalago ibiltzea.

• Garraio publikoa erabiliko dugu bidai luzeetan eta inguruko herrietara joateko.

7. Udalak autoen kutsaduraren kontrol zehatza egitea, eta zergak kutsadura mailaren arabera ezartzea.
Honela, gehiegi kutsatzen duten autoei ibiltzea galarazi daiteke.

• Kirol irteeratan kotxeak partekatuko ditugu.

8. Auto eta motorren ihes-hodien zarata, eta herriko beste zarata guztiak zaintzea, eta legea betetzen ez
dutenen aurka neurriak hartzea.

6. Autoak CO2 gutxiago isurtzeko trukuen informazio orriak herritarrei zabaltzea.

9. Zaratak sortzen duen kalteaz jabetzeko kanpainak antolatzea.
10. Bozina jotzea debekatuta dagoela kanpaina bidez adieraztea.
11. Zubi Berde inguruan koska handia dago eta bizikletetan ibiltzeko arriskutsua da. Istripuak saihesteko
hau konpontzea.
12. Amuko bidean espaloia egitea.
13. Herri gunerako (plaza ingurura) sarrera murriztea. Ordutegi bat egon beharko lukeela pentsatzen
dugu.Adibidez: Goizez TAOrekin aparkatzea, eta gauez bertakoak bakarrik.
Arratsaldean berriz, oinezkoentzako plaza libre uztea.
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