6. Kaleko argiztapenean LED bonbillak erabiltzeaz gain, eguzki panelen bidez argia sortzen duten
farolak ipintzea.
7. Herriko zonalde jakin batzuetako farolak, jende gutxi ibiltzen direnetakoak (ikastolako bidea,
Lasaoko bidea...) sentsoreen bidez piztea edo denak batera piztu beharrean, txandaka piztuta
egon daitezela (bat bai eta bestea ez). Basilika aurreko kaleetan, berriz, kopurua gutxitzea.
8. Udal eraikinetako argiztapena eta beroigailuen erabilera aztertzea eta baloratzea egokia den, ez
bada aldaketak egitea (kontsumo baxuko bonbillak, detektoreen bidez pizten direnak, berogailuen
tenperaturaren eta piztuta egoteko denboraren kontrola...).
9. Herritarrei isolamendu termikorako (kristal bikoitzeko leihoak ipintzeko...) eta etxeetan energia
berriztagarrien bidezko energia ekoizteko diru laguntzak ematea. Honekin batera lotuta, etxe
berrietan eta instalazio publikoetan energia berriztagarriak erabiltzea.
10. Energia berriztagarrien ekoizpena sustatzea (eraikin publikoetako egiturak (teilatuak…) plaka
fotovoltaikoak jartzeko erabiliz, kiroldegiko bizikleten erabilera aprobetxatuz energia sortzeko,
ikastolan eguzki plakak jarriz).
11. Gabonetako argiak gutxitzea edo argiak jarri gabe dauden farolak apaintzea beraien argia
aprobetxatuz.
12. Ura aurrezteko, merkatuan dauden produktu desberdinak herritarrei
ezagutaraztea eta etxeetan jartzeko ur ekonomizagailuak biztanleen artean
banatzea.
13. Garraio publikoaren erabilera bultzatzea (astean behin herrigunean autorik
gabeko egunak ipiniz, esaterako).

Azpeitia

Eskolako
Agenda

21

2013-2014 IKASTURTEA

Aurtengo Eskolako Agenda 21 programaren azken
txanpa iritsi zaigu. 11 ikasturte bete ditu jada
ekimen honek eta aurten gai sendo baten inguruan
aritu gara: AZTARNA EKOLOGIKOA.

14. Eskolako autobusak erabili beharrean oinez joateko modua erraztea.
15. Autoa konpartitzeko Webgune bidezko sistemak ipintzea
jendea hortara bultzatzeko. www.azpeitianingurumena.net

Gai garrantzitsua dela iruditu zaigu, baina
oso zabala. Horrexegatik, ura eta energia
kontsumitzean sortzen dugun aztarnan oinarritu
gara batez ere. Baina aurreko ikasturteetan
landutako gaiak ahaztu gabe!

16. Erreken garbiketa eguna ospatzea herriko biztanleak inplikatuz.
17. Herrian sentsibilizazio kanpainak egitea eta formazioa
(ikastaroak, hitzaldiak...) eskaintzea energia kontsumoa
murrizteko eta kontsumo baxuko “bonbilak” erabiltzeko.
Kanpaina hauek garaika errepikatzea, urte batzuk pasa
ondoren. Dendetan ere, kontsumo baxuko bonbillak saltzea
sustatzea, eta Udalak eredu izatea.

Ikasturtean zehar lan eta azterketa ugari gauzatu
ondoren, zuengana gatoz, urtero bezala, guzti
horien berri emateko asmoz.

18. Gune urbanoak eta industrialak bidegorriz lotzea eta biztanleria
bultzatzea hauek erabiltzera lanera oinez edo bizikletaz joateko.
19. Berotegi efektuari aurre egiteko zona berdeak ipintzea, zuhaitzak landatzea, e.a Ikastetxeek
landaketeetan parte hartu dezakete.
20. Lohirik sortzen ez duen eta zizareak baliatzen dituen hondakin uren araztegia jartzea.
21. Kiroldegiko pantaila eta telebistak gutxiago erabilzea edo itzalzea.
22. Bizikletak alokairuan ipintzea. Era berean, kotxe elektrikoaren erabilpena sustatzea.
23. Karbono zergak ezartzea. Gehiago kontsumitzen duenak (adibidez, fabrikak, herritarrak kotxearen
potentziaren arabera...) gehiago ordaindu dezala.
Eskerrik asko ikasturtean zehar lagundu diguzuen guztioi,
bereziki: irakasleak, gurasoak, alkatea eta zinegotziak,
Izaskun Zeziaga (Ingurumeneko udal teknikaria),
Edurne Huesa (Ingurugela), Ana Arruti, Edurne
Agirre eta Itziar Unanue (Ingurugiro Etxeko
hezitzaileak) eta gurekin lanean aritu
diren ikasle guztiak.
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Partaideak: Azpeitiko Ikastola Karmelo Etxegarai,
Ikasberri Azpeitiko Ikastola, Iraurgi Ikastetxea eta
Urola Ikastolako 2.511 ikasle eta bere irakasleak.

Lehen
Hezkuntza

LH 2. zikloa: Ur asko erabiltzen dugu ia ohartu gabe.
• Aztertu dugu zenbat aldiz erabiltzen ditugun eskolako iturriak, egunean zenbat aldiz botatzen
dugun komuneko bonba, komuna zakarrontzi bezala erabiltzen ote dugun, hondakin arriskutsuak
komunetik edo arraskatik botatzen ote ditugun, ura dariola dagoenean abisatu behar dela, ura
aurrezteko sistemen inguruan aritu gara, uraren kontsumo arduratsua bultzatzeko ekintzak
proposatu ditugu…
• Etxeetako ur kontsumoaren azterketa ere egin dugu, ditugun ohiturak behatuz.

LH 1. zikloa: Gauza guztiak martxan jartzeko energia behar dute, guk ere bai!

• Herriko
instalazioetan
(igerilekuan,
kiroldegian, lorategietan…) kontsumitzen
duguna ere kontuan izan dugu.

• Gure etxeko energia kontsumoak eta hauek sortzen diguten gastua aztertu dugu, elektrizitatea
behar duten tresnen errepaso bat eginez.

• Egunero zenbat litro ur kontsumitzen
dugun kalkulatu eta gure Aztarna atera
dugu eta dagokiguna baino handiagoa dela
konturatu gara.

• Gure ohituren inguruan azterketa sakona egin dugu: ikastetxera nola joaten garen, familian dugun
auto kopurua, nola garbitzen garen, argiak piztuta uzten al ditugun, iturriak ixten al ditugun…
• Eskolan elektrizitatearen erabileran ohartu gara: argiak piztu eta itzaltzeko etengailuen kokapena
(gelan, pasilloetan, komunetan), piztuta egoten diren denbora luzez, ateratzean itzaltzen ote
ditugun, beti piztuta egon behar al diren…

• Gastatzen dugun urarekin batera, ur kopuru
hori biltzeko behar den lur-azalera kalkulatu
dugu.

• Jolasen bidez, Aztarnaren Bingoa erabiliz, gure aztarna ekologikoa aztertu dugu.
• Ingurugiro Etxera joan gara eta bertan, Energiaren jolasa egin dugu.

LH 3. zikloa: Gure ekintza guztiek aztarna bat uzten dute
Ohartu gara energia, ura, elikagaiak, jantziak eta baliabide desberdinak
kontsumitzen ditugunean aztarna uzten dugula eta aztarna horrek,
ingurumenean kaltea eragiten duela. Horretaz hobeto jabetzeko,
kontsumitzen dugun energia aztertu dugu.
• Aztarna ekologikoaren kontzeptua ezagutzen hasi gara eta horretarako, etxeko eta ikastetxeko
aztarna ekologikoaren gutxi gorabeherako azterketa egin dugu.
• Energia eskolan: gelako argi kopurua, kontsumoa, ikastola osoko kontsumoa, kostua, energia
motak (elektrizitatea…), horien jatorria, energia aurrezteko moduak... aztertu ditugu.
• Udal-eraikinetako eta herriko kirol-instalazioetako energia kontsumoak aztertu ditugu, galdetegi
bat betez eta guztien arteko kontsumoen kalkulua eginez.
• Orain arteko kontsumo mailarekin jarraituz, gero eta planeta gehiago beharko ditugula ikusi dugu.
Baina bakarra dugunez, gure ohiturak hobetzeko proposamenak landu ditugu.

2

3

Bigarren
Hezkuntza

• Udalak, energiaren aurrezpena sustatzeko hartu
dituen neurriak ezagutu eta baloratu ditugu.
• Ikastetxeko energia (elektrizitatea eta gasa), ura eta
paperaren kontsumoaren aztarna kalkulatu dugu,
ikastetxeko aztarna ekologikoaren azterketa eginez.
• Beste herrietako energia berriztagarrien aldeko
ekintzak aztertu ditugu internetez.

Ziklo guztietan Aztarna Ekologikoaren gaia lantzen aritu
gara. Era guztietako materiala erabili dugu: Power Pointak,
pelikulak, dokumentalak, argiaren eta uraren fakturak…

Batxilergoa: Azpeitiko berotegi-efektua
• Azpeitian, 2009, 2010 eta 2011 urteetan igorritako
berotegi-efektua
sortzen
duten
gasen
inbentarioa aztertu dugu.

Aurreko urteko gaia ere landu dugu, hondakinen kudeaketa
egokia sakonduz. Hondakin organikoa bertan konpostatzen dugu.
Bestalde, astean behin gure zakarrontziak ondo erabilita dauden
begiratzen dugu eta modu egokian hustutzen ditugu. Gainera,
boligrafoak, errotulagailuak, kola barrak, tippexak… bereizten ari
gara gero modu egokian birziklatzeko. Hondakinak aprobetxatuz
eskulan ugari egin ditugu.

• Herrian gas kutsakorrak sortzen
jarduerak identifikatu ditugu.

• Energiarik gabe giza jarduerarik ez dagoela
badakigu, baina kutsatzen ez duen energia
sustatu beharko litzatekeela iruditu zaigu.
• Abenduan egin zen bigarren eskuko azokan
parte hartu genuen eta ikastetxeko familiek eta
irakasleek batutako materiala saltzen jartzeaz
arduratu ginen.

DBH 1. zikloa: Herriko ur eta energia kontsumoen
azterketa.
• Elektrizitatea, gasa eta uraren kontsumoak aztertu ditugu
(etxeetakoak eta ikastetxekoak) fakturen bidez.

Urtean zehar egindako lanak

• Taldeka elkartuz, herriko eraikinen energia eta uraren
kontsumoa aztertu ditugu, datu hauek etxeko kontsumoarekin
konparatu eta biztanle bakoitzaren kontsumoa kalkulatuz.

• Hondakinak gutxitzeko bete beharreko arauak
finkatu ditugu, iazkoak errepasatuz.

• Industriak, 2011ko datuen arabera, herri mailan kontsumitzen
zen energiaren %89a baino gehiago kontsumitzen zuela jakin
dugu.

• Argia eta uraren azterketa
ikastetxean: diagnostikoa

• Energia pobrezia zer den ezagutu dugu: energiak sortutako
gastuak ordaintzeko beren errenten %10a baino gehiago
bideratzen duten familiak egoera horretan daudela esaten
da. Ingurugiro Etxea Fundazioak burutu zuen azterketa baten
arabera, Urola Erdiko biztanleen % 4 eta % 17 artean energia
probrezia egoeran daude.

burutu

dugu

• Horma-irudi ugari jarri ditugu ikastetxeko Txoko
Berdean: Planeta zaintzearen beharraren
ingurukoak, naturaren suntsiketa saihesteko
ekintzak proposatzen dutenak, naturan gizakiok
gure aztarna uzten dugula adierazten dutenak,
ur eta energia gutxiago kontsumitzeko neurriak
eta proposamenak...

• Azpeitiarrok egunean 112,91 litro ur kontsumitzen dugula ezagutu
dugu eta ur gutxiago gastatzeko proposamenak landu ditugu.

• Urteroko bisiten artean, herriko ur instalakuntzak
ezagutu ditugu: Ibai Eder urtegia eta edateko
uren araztegia eta Badiolegiko hondakin uren
araztegia.

DBH 2. zikloa: Azpeitiko kontsumo
energetikoa ezagutu, aztertu eta hobekuntza
neurriak proposatu.

• Lapatx zabortegia eta kontsumo gela bisitatu
dugu.

Gaur egun, energiaren kontsumoa handitzen ari da,
petrolio erretserbak agortuz doaz, eta horrekin batera,
energia-krisia, airearen kutsadura eta energia-baliabideak
kontrolatzeko gatazkak etorri dira.
• Herriko eraikinen kontsumoa (elektrizitatea eta gasa)
eta energia berriztagarrien azterketa egin dugu.
Azpeitian energia berriztagarrien ekoizpena, kontsumo
totalaren % 0,14a besterik baino ez da.

dituzten

Eskola Berdea
Eskola berdearen barruan, eskolako Lehen Hezkuntzako ikasleoi
bilgarri berrerabilgarriak banatu dizkigute. Helburua: gure
hamaiketako ogitartekoekin sortzen ditugun hondakinak saihestea,
plastikoa eta zilarra murrizteko asmoz.
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Gure konpromiso pertsonalak

Ideia onenaren saria
Azpeitiko Udalak antolatutako ideia onenen
lehiaketaren 2. edizioan parte hartu dugu.
Aurtengo helburua, ikasleen artean ENERGIA
ETA URAREN KONTSUMOA MURRIZTEKO
ideiak sustatzea izan da, beti ere, baliabide
naturalen erabilera zentzuduna bultzatuz.

Apirilaren 3an, ikastetxe guztietako ordezkariak Ingurugiro Etxean Ikasleen arteko
Foroan bildu ginen ikasturtean zehar egindako lanak elkartzeko asmoz. Guk
burutzeko honako konpromisoak hartu genituen:
• Argi naturala ahalik eta gehien aprobetxatu eta argiak behar denean bakarrik
piztuko ditugu. Etxeetako eskailerako argia, berriz, zentzuz erabili edo sentsore
bidezko argiak jartzeko eskatuko dugu etxean.
• Ikastetxeko argi eta ur kontsumoa murrizten saiatuko gara neurri ezberdinak
hartuz (kanpainak eginez, pegatinekin gogoraraziz…)

• LHkoak, gelaka hartu dute parte eta ikastetxean
Energia edo Uraren kontsumoa murrizteko ideia
bakarra aurkeztu dute.

Aurkeztutako kopurua

• Aparailu elektrikoak behar dugunean bakarrik erabiliko ditugu eta behar ez
dugunean, erabat itzalita edukiko ditugu.

• DBH eta Batxilergokoak taldeka hartu dute parte eta
bakoitzak herrian Energia murrizteko ideia bakarra
aurkeztu dute.

• Hotza egiten duenean etxeko sukaldeko sua aprobetxatu
eta berogailua piztu aurretik arropak jantziko ditugu.
Berogailua piztuta badago ez dugu leihorik irekiko.

LH

DBH eta BATXILERGOA

13 proiektu

7 proiektu

• Komun publikoetako eta iturrietako uren erabilera
arduratsua egingo dugu.

Irabazleak

Iraurgi ikastetxeko 3A gela

Proiektu irabazlea

“Aurreztu adimen anitzen bidez“ “Ur txartela“

Saria

Euskadiko Biodibertsitate
Zentrora irteera (Urdaibai)

• Etxean, igerilekuan eta polikiroldegian bainatu ordez
dutxatu egingo gara eta dutxan denbora kontrolatuko
dugu.

Ainhoa Odriozola, Ane Olabarria
Begoña Iriarte, Libe Bastida

• Eskuak garbitzerakoan, hortzak garbitzerakoan…
iturria irekiko dugu behar dugunean BAKARRIK, eta
iturriren bat irekita aurkituz gero, ITXI egingo dugu.

e-book bana

• Ahal den guztietan, bizikletaz, oinez eta zerbitzu
publikoan ibiliko gara eta kotxearen ordez bizikleta edo autobusa erabiltzea bultzatuko dugu.

Aurreko ikasturtean hondakinak murrizteko ideia onenaren saria irabazi zutenak (“E-mailez komunikatu
gaitezen” proposamenarekin) Urdaibaira irteera irailean egin zuten.

• Arropa eta ontzi-garbigailuak beti beteta erabiliko ditugu eta arropa lehortzeko eguzkia erabiliko
dugu lehorgailuaren ordez. Gurasoei arropa lehortzen jartzen lagunduko diegu.
• Ikastolako argindarraren kontratatutako potentzia gutxitu eta komunetan mugimendu detektorea
jarriko dugu.
Anima zaitezte zuek ere konpromiso hauek betetzera!
Denon artean lortuko dugu Azpeitiko aztarna ekologikoa murriztea!

Udaleko arduradunei
aurkeztutako proposamenak
Maiatzaren 22an, aurretik Ikasleen Foroan adostutako proposamenak aurkezteko, Udal Entzunaldia
izan genuen. Bertan Foroko hainbat ordezkarik honako proposamen hauek alkateari luzatu genizkion:

Ingurumenaren Astea

1. Parkean dauden iturrietan, umeentzat iturri ondoan koxka bat ipintzea bertara errazago iristeko.

Ekainaren 5a Mundu mailan Ingurumen Egunarekin bat egin dugu,
horrela gainera, ikasturteari bukaera borobila emango diogu. Maiatzaren
30etik ekainaren 6ra, Betharram aretoan, herriko ikastetxeetan material
birziklagarriekin egindako eskulanen erakusketa egongo da.

2. Herriko iturri guztietan ura botoiari emandakoan botatzen dutenak jartzea (Done Jakue kalean,
esaterako) eta ikastolako komun guztietako iturrietan sensoreak jartzea.

Eta Ingurugiro Etxea Museoan, hainbat hitzaldi eta tailler antolatu dira:

4. Herriko garbiketetan erabiltzen den ura (plaza azoka ondoren, autogarbiketa tokiak…) murrizteko
neurriak jartzea. Ahal den guztia urik gabe garbitu eta ezin denean uren neurriak kontrolatzea.

3. Herriko kirol instalazioetan uraren kontsumoa kontrolatzeko neurriak hartzea (fitxa bidezkoa
dutxetan adibidez).

• “Aurreztu etxean, energia gutxiago kontsumituz“ hitzaldia (ekainak 5)
• “Hartu eta ugaldu“ landareen taillerra (ekainak 6)
• “Energiaren Festa“ taillerrak eta erakusketa (ekainak 7)
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5. Urak berreskuratzea berdeguneen ureztapenerako eta udalerriko kaleen garbiketarako (udaletxeko
estalkietatik eta kirolgune batzuetatik datozen euri-urak eta araztegietatik irteten direnak berrerabil
daitezke).

