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Eskolako Agenda
2015-2016 IKASTURTEA

ELIKADURA
JASANGARRIA

Azpeitiko Eskolako Agenda 21 proiektuan parte hartzen ari garen 4 ikastetxeak
zuekin gaituzue, berriro ere. Ikasturtean zehar gai honi buruz egindako lanak
eta ateratako ondorioak zuekin, hau da, Azpeitiar guztiekin partekatu nahi
ditugu. Aurtengoa 13. ekitaldia izan da. Esan bezala herriko ikastetxe
guztiak murgilduta gaude proiektuan: Azpeitiko Ikastola Karmelo Etxegarai,
Ikasberri Azpeitiko Ikastola, Iraurgi Ikastetxea eta Urola Ikastola, denera
2.942 ikaslek parte hartu dugularik.
Aurten jorratu dugun gaia: elikadura jasangarria (II) izan da. Iaz
hasitako gaiari jarraipena eman diogu eta horretarako ekintza ugari
landu ditugu ikastetxean eta ikastetxetik kanpo.
Ondorengo orrietan egindako lan guztiaren berri ematen
dizuegu.
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Lehen hezkuntza
Gaia aztertzean aurrekoen belaunaldien jateko
ohiturak eta gureak konparatu ditugu. Berez hemen bertan
jateko produktuak ekoizten direla jakin dugu eta, gertutasun horrek
elikadura osasuntsu baterako garrantzia daukala konturatu gara. Eta gainera,
hainbat bisita egin ditugu leku desberdinetara gaiaren inguruan gehiago sakontzeko.

LH I. zikloa: UUUM!!! ZE ONA…!
• Jaki osasuntsuak bereizten ikasi dugu: zerealak, fruta, barazkiak, esnekiak, okela, arraina eta
arrautzak… bereziki fruta eta bazkariak egunero jan behar ditugula!
• Garaiko elikagaiak zeintzuk diren bereiztean ohartu gara hainbat jaki bertakoak direla eta beste batzuk
urrutitik etortzen direla.
• Halaber, gosaria eguneko otordurik garrantzitsuena izanda
bakoitzak ditugun ohiturak errepasatu ditugu eta zera ikasi dugu,
osasuntsuen diren jakiak lehenetsi behar ditugula!
• Azterketa honekin bukatzeko, ariketa fisikoaren garrantziaz
konturatu gara.
• Menu desberdinak antolatu ditugu eta horien errezetekin,
bilduma bat egin eta eskolako pasilloan jarri ditugu, denek
ikusteko moduan. Munduko menuak ere gure menuekin
konparatu genituen.
• Ingurugiro Etxean izan gara “Elikadura jasangarria”ren gaia
lantzen eta Igarako errota bisitatu dugu.
• Aikurren izan gara, erleen mundua ezagutzeko primerako
museoa.

LH II. zikloa: LEHENGO
ETA ORAINGO JATORDU
OHITURAK
• Elikadura ohiturei dagokionean, duela 50 urte eta gaurkoen
arteko konparaketa egin dugu eta horretarako gure aitonaamonen laguntza izan dugu.
• Konparaketan jakien sorlekua, bildukiak eta sortutako
hondakinak aintzat hartu ditugu eta desberdintasun nabarmenak
daude!!!
• Bestalde, egungo jakiak erosten ditugunean jatorriari
erreparatzen diogu eta saltoki desberdinetara joan gara hori
ikustera. Zenbat jaki kanpotik datozenak!!!
• Eskolako pasilloak horma-irudiez jantzi ditugu. Aurtengoa
gainera, nazio arteko lekaleen urtea dela jakin dugu.
• Ondo gosaltzeak duen garrantziaz zuzenean jabetzeko,
ikastetxean gosari osasungarri bat egin dugu.
• Bertako haziak biltzen aritu gara. Ondoren, ontzi txiki batzuetan
sartu eta nola hazten diren aztertu dugu.
• Hamaiketakoa biltzeko Bock and roll berrerabilgarriak banatu
dizkigute. Hemendik aurrera hamaiketakoarekin hondakin
gutxiago sortuko dugu!

2

LH III. zikloa: FRUTAREN
KONTSUMOA GARAI DESBERDINETAN
• Elikaduraren eguna urriak 16an izan zen eta eskola girotzeko, kartelak sortu genituen.
• Aitona-amonen eta gaur egungo frutaren kontsumoaren arteko konparaketa egin dugu. Garai bateko eta
oraingo informazioa lortzeko, inkestak egin ditugu eta hau da jasotako erantzunen laburpena:
AITONA-AMONEN GARAIAN

GAUR EGUN

Gehien jaten den fruta

Sagarra

Denetarik: platanoa, sagarra, kiwia,
udarea, marrubiak...

Fruta non gordetzen da?

Baserrietako ganbaran

Hozkailuan edo leku freskoan

Bertako fruta jaten dute

%97

%82

Fruta freskoa jaten dute

%94

%97

Fruta jateko moduak

Labean erreta

Zukua eginda

Noiz jaten da fruta gehien?

Meriendatzeko

Meriendatzeko

Fruta jateko modu arruntena

Labean erreta %74

Zukuan %69

Zer egiten da soberan duten
frutarekin?

Etxeko animaliei ematen zieten
%68

Baserrietan animaliei %80
Besteetan konpostatzera % 42

• Gure aitona-amonek gehien jaten zuten sagar mota Errezil
sagarra zen. Fruta barietate hauek gaur eguneraino
kontserbatu dira eta orain gainera gehiago ditugu.
• Gure aitona-amonen garaian erabiltzen zituzten izenak ere
mantendu dira.
• Eskola gehienetan baratzea dugu, eta lur zati baten faltan,
batzuk balkoietan kokatutako lorontzi handiak erabiltzen
ditugu. Horiek zaintzeaz gain, konpostagailuaz ere
arduratzen gara.
• Sukaldari lanetan ere aritu ginen. Baita hamaiketako
jasangarri ederraz gozatu ere: intxaurrak, fruta, ogia
Nafarroako olioarekin…

3

Bigarren hezkuntza
DBH 1-2: ERLEAK
Herriko erleen egoera aztertu dugu. Aldez aurretik, erleei
buruz informazio ugari izan dugu esku artean. Jakin dugu erleak,
landare askoren iraupenerako ezinbestekoak direla, polinizatzaile
garrantzitsuenetarikoak direlako. Ingurumenean duen eraginaz gain,
guk ere probetxu handia ateratzen dugu erleengandik, adibidez:
eztia, propoleoa, polena, erregina-jelea eta argizaria.
Baina, erlearen egoera larria izaten ari da pestiziden,
gaitzen eta beraien bizilekua galtzearen eraginez. Horietaz
gain, azken aldian etsai berria agertu zaie Asiatik: liztor
beltza. Arazoa ezagutu ondoren, orain badakigu zer egin
behar dugun Asiako liztorrak egindako habi bat ikustean:
udaltzainak informatu!
Herritarrak inkestatu eta erleei buruz eta ezagutzen dituzten
erlezainei buruz galdetu diegu. Hauek izan dira lortutako
ondorioak:
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%93

%38
%33

%25
%19

Erleak
beharrezkoak
dira

Erleen egoera Erleak ez direla
latza ezaguna desagertuko
uste du
da

Erlezainek
produktuak
saldu egiten
dituzte

Erlezainek
beren
kontsumorako
dituzte erleak

• Herritarrentzat erleak hauek sortzen dituzten produktuengatik
dira garrantzitsu, esaterako: eztia, propoleoa, erregina-jelea eta
argizaria. Guzti hauek ondorengo erabilpenetan erabiltzen dira:
gaixotasunei aurre egiteko, ukenduak egiteko, jarabeak egiteko,
jateko osasungarriak direlako, janariak gozatzeko...
• Erleak desagertuko balira, arazo garrantzitsu baten aurrean
egongo ginatekeela uste dugu, dibertsitatea murriztuko
litzakeelako polinizazio faltagatik, ez genukeelako erleek
sortutako produkturik izango, erleen ziztadan oinarritzen den
sendagai mota ere desagertu egingo litzakelako...
Erleen inguruko lanarekin amaitzeko, talde bat Aikurrera joan gara,
erleen museora. Eta beste batzuk, Pasaiako portuan izan gara, Mater
Museoa eta arrainen lonja ikusten. Eta lurreko instalakuntzetatik atera
ez baginen ere, arraunean ere ibili ginen.
Basque Culinary Center eko sukaldari batekin hainbat plater goxo
prestatzen ikasi dugu: marmitakoa, txanpinoiak, arrautzak eta
marrubiak. Gurasoek ere izan zuten aukera bera!
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DBH 3-4: HAZIEN ERABILERA
Hazietan zentratu gara ziklo honetan eta gaia lantzeko, inkesta bat erabili da. Inkesta
bera, bi populazio talde ezberdinei pasa diegu, bata herritarrei eta bestea baserritarrei.
Galderen oinarrian erabiltzen diren hazi motak eta historian zehar hazien erabilpenak izandako
bilakaera izan da.
Ateratako ondorioak:
HERRITARRAK
% 74
% 66

Haziak dendan erosten dituzte
Ez dakite erregistratuta dauden ala ez
Aurreko belaunaldiek erabilitako haziak erabiltzen dituzte
% 55
(tradizioagatik)
Haziak ekoizleen arteko elkartrukeaz lortzen zirela uste dute
% 74
Azken 100 urtetan desagertu den barietaterik ezagutzen
% 7,4
dute
Zergatik desagertu dira hazi barietateak?
1. Egun ez direlako
kontsumitzen
2. Gorde ez direlako
3. Baloratu ez direlako
Hazien bankuen edo landare-aldaeren bidez berreskuratzea
%74
posible dela uste dute
Dendetan saltzen diren haziak hibridoak direla uste dute
%74

BASERRITARRAK
% 89
% 52
% 63
% 68
% 5,3
Ez direlako
landatzen
%55
%78,9

Hazien inguruan baserritarrek hainbat ohar egin dituzte:
• Usadioz, beraien baserrietan honako hazi hauek gorde izan dira: garia, artoa, tomatea, porrua, perrexila,
babarruna, patata eta tipula.
• Baserritarren %5,3ak ezagutzen du galdutako barietateren bat,
esaterako: allorbea, pagotxa edo belgabelarra.
• % 42ak hazi hibridoak oso produktiboak direla uste dute.
Transgenikoen balorazioan aldiz, aldeko eta kontrako arrazoiak oso
parekatuta daude.
Bertako haziak bildu eta horiekin, ikastetxean erakusketa antolatu
dugu. Horretaz gain, baratza landu eta lorezaintzan aritu gara. Badira
urte batzuk eskolan konpostagailua jarri genuela eta konposta egiten
jarraitzen dugu.
Ekintza hauetaz gain, hainbat irteera ere egin ditugu: Ordiziako
D’Elikatuz museora, Gaztandegi batera eta Igartubeitira.
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Batxilergoa
BATXILERGOA: LANDA
EREMUA
Jarduera honen helburua, Azpeitiko landa eremua babesteko eta
sustatzeko Ekintza Plana diseinatzea izan da. Gure lana hiru
ataletan banatuta egon da:

1. Diagnostikoa.
2. Landa ingurunearen garapenerako programaren ebaluazioa.
3. Kudeaketarako proposamenak eta konpromisoak.

Amaierako lanak Power Point formatuan aurkeztu ditugu.
Azterketa honetaz gain, beste hainbat ekintza ere burutu ditugu:
Bigarren eskuko merkatuan izan gara materiala saltzen, Saharako
herrialdeetara bideratutako janari bilketa antolatu dugu eskolan,
Igartubeiti Baserri Museora joan gara eta eskolako konpostaje
proiektuan parte hartu dugu.

LHkoEGIN
ideia irabazlea
LHko gaia: “ESKOLATIK ZER
DAITEKE DIETA
OSASUNTSUAK BIDERATZEKO”

DBHko gaia: “BERTAKO HAZIAK MANTENDU ETA
HAUEN ERABILPENA BULTZATZEKO IDEIA”
Lehiaketa honen 4. edizioko LHko irabazlea: Karmelo
Etxegarai LH 4.D “Dieta osasuntsuak bideratzeko
aholkuak eman ikasleei ikastolatik”
“Janari mota bakoitzari kolore bat ezarriko diogu eta
platerean kolore kantitate bat margotuko dugu, portzentaje
bezalako bat ezarriz afari, bazkari eta honelako
jatorduetan gauza bakoitza zenbateraino jan jakiteko”
DBH mailan ez da lanik aurkeztu.
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BESTE HAINBAT EKINTZA
Hemendik ikasturtea amaitu artean, badago oraindik zer egin! Udalak ekintza
osagarri ugari antolatu ditu ikasturtean zehar. Batzuk burututa daude jada, beste batzuk
berriz ekainean zehar egingo dira. Honakoak dira:

Lapatxera bisita: Ikastetxe guztietako maila desberdinek Lapatxeko zabortegia eta

garbigunea.

Erakusketa: Ikasturtean zehar, material birziklatuarekin ikastetxeetan egindako eskulanak,
Betharrameko aretoan ikusi ahal izango dira (maiatzaren 30etik ekainaren 3ra).

Baratzezaintza:

DBH 1. mailako ikastaldeek ikastaroa jasoko dugu baratzeen
kudeaketaren inguruan. Atal teorikoa Sindikatu Zaharrean eta praktikoa Zelai Luzen eta
Ikasberriko baratzean. (ekainaren 13-17 bitartean)

Ibai-garbiketa:

Aurten ere, DBHko ikasleok Urola ibaira jaitsiko gara bertan
aurkitzen ditugun hondakinak jasotzera (ekainak 17). Ibaia hiru tartetan banatuko da:
Loiola-igerilekua / igerilekua-Etxe zuri / Etxe zuri-Lasao.

Baserrietara bisitak:

LHko
3. mailakoak Sakona-Komuntzo etxalde
ekologikoa bisitatuko dute. LHko 6. mailakoek
Beizamako baserrietara joango dira,
Leunda, Aitzalde eta Arreta baserrietara
hain zuzen. Ekintza honen bidez, nekazal
mundua gertutik ikusteko aukera izango
dute (maiatzaren 30etik ekainaren 17ra
bitartean).

Gure konpromiso personalak
Apirilaren 14an, ikastetxe guztietako ikasle ordezkariak, Ingurugiro Etxean elkartu ginen, ikasturtean
zehar egindako lana bateratzeko asmoz. Besteak beste, Ikasleen arteko Foro horretan gure konpromiso
pertsonalak eta proposamenak adostu eta bateratu genituen. Guztion parte-hartzea beharrezkoa denez,
hemen ikus ditzakezue gure konpromiso pertsonalak. Zuenak ere izan daitezke!
• Janarien piramidea kontuan hartu eta fruta eta barazki gehiago jatea.
• Ikastetxean, jolas-orduetarako, fruta egun bat eskatzea.
• Hamaiketako jasangarria egiten saiatzea.
• Baratzeak zaintzea.
• Erosketak egiterakoan, behar dena bakarrik erostea.
• Garaian garaiko eta bertako elikagaiak kontuan izatea.
• Liztor beltzaren habien berri ematea udalean.
• Erleez dagoen informazioa hedatzen laguntzea.
• Askarian eta hamaiketakoan ahal den bilgarri gutxien dituzten
produktuak kontsumitzea.
• Ekoizleak garenak haziak gordetzen ahaleginak egitea.
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Udaleko arduradunei
aurkeztutako proposamenak
Maiatzaren 5ean udaletxean izan ginen eta gure lanen emaitzetan oinarritutako proposamenak
Udal ordezkariei luzatu genizkien. Hona hemen:

1. Erlo telebistan, Hitzan eta Uztarrian eguraldiarekin batera garaian garaiko produktuak zein diren esatea
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

eta astero balkoietan edo baratzetan zer egin daitekeen azaltzea.
Produktu ekologikoak dituzten onurak azaltzeko kanpainak antolatzea.
Oihalezko poltsak banatu beharrean tuper txikiak banatzea.
Dieta osasuntsuak bideratzeko informazioa etxeetara bidaltzea edo kanpainak antolatzea.
Herriko jangeletan (ikastetxeak, tailerrak...) bertako produktuak erabiltzeko bideak erraztea (baimenak,
tokiak...).
Herriko dendetan inguruko baserrietako produktuen salmenta bultzatzea eta bertako ekoizleei lanerako
eta salmentarako baldintza egokiak bideratzea.
Lorategi gehiago jartzea herrian erleak erakartzeko eta hauen hedapenean laguntzeko.
Karmelo Etxegarai ikastolan iaz ipinitako zabor-ontziak ikastetxean tokiz aldatzea.
Herrian eta ikastetxe ezberdinetan informazioa zabaltzea eta formazioa bideratzeko (erlategi eskola)
azpiegiturak jartzea.
Hazi-kutxa bat sortzea Urola bailaran hazi mota desberdinak betirako mantentzeko.
Hozkailu solidarioa irekitzea herrian.
Egun gehiagotan jartzea bertako produktuen azoka, eta produktuen informazioa egoki eta argi jartzea
arbel batean (baserriko jatorria, produktuaren izena eta prezioa). Arbela azoka sarreran jarri daiteke.
Baratze-gune publikoen erabilera indartu eta jendearen parte hartzea sustatzea.
Ikastaroak jartzea jendearentzat, horrela herritarrek beraien balkoietan edo nonbaiten baratze txiki
batzuk jartzeko aukera izango lukete.
Herriko baratzeak hobeto zaintzea. Baratzen ondoan panel bat jartzea landareei buruz informatzeko
(gaixotasunak dituztela, zomorroak, nola konpondu arazoa...) eta herritarrek oharrak jartzeko. Gutunontzi
bat ere jartzea ondoan jendeak landareekin lotutako iritziak, bertsoak... sar ditzan. Hauek, norberaren
izena eta telefonoarekin, gero hilero edo bi hilabetetik behin zozketak egin eta oparitxoak banatzeko.
Taberna edo lokal bat irekitzea baserriko produktuekin pintxoak egin ahal izateko, adibidez osteguneko
pintxo-poterako.
Inguruko hazien bilketa eta kudeaketa bideratzen laguntzea (herri ezberdinen elkarketa egin daiteke),
bertako haziak eskura jarriz (dendetan edo beste era batera).
Udaletxeak diru laguntzak ematea ikastetxeetan baratzak jarri, handitu, berritu edo konpontzeko, eta
ureztatzeko euri ura erabili ahal izateko, beharrezko diren egokitzapenak egitea.
Denda eta atari denen aurrean lorontzi handiak egon beharko lirateke. Udaletxetik hori bultzatzea
lorontzi huts handi batzuk oparituz. Zaintza etxepekoen zeregina izango litzateke.

Eskerrik asko ikasturtean zehar lagundu
diguzuen guztioi, bereziki: irakasleak,
gurasoak, Eneko Etxeberria alkate jauna
eta udaleko gainontzeko ordezkariak,
Izaskun Zeziaga (Ingurumen teknikaria),
Yurre Peñagarikano (Urkome), Edurne
Huesa (Ingurugela), Ana Arruti, Edurne
Agirre eta Itziar Unanue (Ingurugiro
Etxeko hezitzaileak) eta gurekin lanean
aritu diren ikasle guztiak.

