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1. ikuskaritzaren txostena 

Erosketak - hondakinak  
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Landako Eskola Aktibatu+ Programan parte hartzen ari da. Programa horren 

helburua ikastetxearen erosketa irizpideak eta hondakinen sorkuntza aztertzea 

da. Horrela, informazio hori edukita, hondakinak murrizteko aukera egongo da, 

langile eta ikasleen ohitura aldaketen bidez.  

 

Prozesu horri heltzeko, Landako Eskolak lehenengo ikuskaritza bat egin du, 

egun sortzen diren hondakin kopurua ezagutzeko, eta erosketa-irizpideen artean 

ohitura negatiboenak zeintzuk diren jakiteko, hondakinen sorkuntzari 

dagokionez. Lehenengo ikuskaritzaren emaitzak txosten honetan jaso dira.  

 

Zentroaren informazioa 
 

Ikastetxearen izena: Landako Eskola 

Helbidea: Murueta Torre Auzunea Etxetaldea, 
20, 48200 Durango 

Probintzia: Bizkaia  

Ikastetxeko ikasle 
kopurua: 

720 ikasle  (Haur eta Lehen Hezkuntza) 

Programan parte hartzen 
duen irakasle kopurua: 

1 Irakasle arduradunaren 
izena: 

Programan parte hartzen 
duen ikasle kopurua: 

12 ikasle. Lehen Hezkuntzako bigarren zikloan, sei tutoretza 
daude eta tutoretza bakoitzetik bi ikasle lantaldean daude 

1. Tailerraren data: 2013/11/27 Parte-hartzaile kopurua: 13 

Ikasleak: 12 Irakasleak: 1 Beste 
batzuk: 

2. Tailerraren data:  Parte-hartzaile kopurua: 

Ikasleak: Irakasleak: Beste 
batzuk: 
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Edukiontzien neurketak 
 

Ikastetxean sortzen diren hondakinak ikuskaritzan bildutako datuen arabera era 

honetan laburbildu daitezke:  

 
Ikasgelak: 
 
Papera: 38,23 gr  eguneko  
 
Organikoak: 31,9 gr.  eguneko 
 
Irakasle gela: 
 
Paper zuria: 132,9 gr  eguneko 
 
Plastiko edalontziak: 540 gr. eguneko 
 
Organikoak: 246,6 gr. eguneko  
 
 
Emaitzek hondakin sorrera altua adierazten dute bereziki paper eta hondakin 

organikoen kasuan. Deigarria da baita irakasle gelan sortzen den plastikozko 

edalontzien hondakin kopuru altua. Komunikazio ekintzetan arreta berezia jarri 

beharko litzateke arlo horietan. 

 

Hondakinen gaikako bilketa  
 
Ohiturak aztertzeak aukera ematen digu konprobatzeko ea hondakinen gaikako 

bilketa ondo egiten den.  

 

Horrela, edukiontzi bati ez dagokion hondakina zenbatetan aurkitu dugun 

ikusita, ondorioztatu ahal izango dugu edukiontziak ondo erabili diren ala ez. 

Hauek dira Landako eskolan lortutako datuak: 

Edukiontzia  Edukiontziari ez dagokion hondakinak 

Horia  ---- 

Papera  Aerofix-a, txikleak, pipak 

Nahasketa  --- 

Organikoa  Papera, kartoia, aerofix-a, plastikozko edalontziak  
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Erosketa iraunkorrak egiteko Irizpideak Berrikustea  
 
Elkarrizketaren bidez, ikastetxean erosketak egiteko erabiltzen diren irizpideei 

buruzko ideia bat egin ahal izan duzue. Gainera, zuen ikastetxean hondakinak 

kudeatzeko moduari buruzko informazioa ere badaukazue.  

 

Taula honetan erosketa iraunkorrak egiteko irizpide oinarrizkoenetako batzuk 

aipatzen dira eta horietako zeintzuk betetzen diren zuen ikastetxean. 

 

Erosketa Iraunkorra egiteko Irizpideak  

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 
 
Orain arte entregatutako datuak oso interesgarriak dira eta lan ona egin da. 

Horri esker komunikazio-kanpaina dibertigarri eta eraginkorrak sortu ahal izango 

dira. 

Hauek dira Aktibatu+ taldeak bere komunikazio kanpainen bidez ikastetxean 

hobetzen lagundu beharko lukeen arlo nagusiak: 

 Hondakinen sorrera murriztu, bereziki papera eta plastikozko edalontziak.  

 Behin ikastetxean gaikako banaketa egiteko azpiegitura 

daukazuela,edukiontzietan  gaikako bilketa era egokian egiten dela ziurtatu.  

 Metal edo pila hondakinen inguruko daturik ez dago baina hondakin mota 

hauek era egokian egiten diren edo ez ziurtatu beharko litzateke. 

 
 
Segi aurrera! 
 
Txostenaren egilea: Carlos Oppe, GAP  
 

 
 


