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Txosten honek aitortzen du Andra Mari ikastolak Aktibatu+ programa 
arrakastaz burutu duela. 
 

Aktibatu+ programa.  

 

Ikasleek lortutako emaitzetan oinarrituta, erosketa eta hondakinen 

sorrerako ikuskaritzetan, eta zentroetan egindako ekintza-kanpainak 

kontuan hartuta, baiezta dezakegu Aktibatu + programari esker, 

zentroek hobeto ulertzen dutela materialen zikloa eta hondakinen 

kudeaketa, baita erosketa jasangarriko irizpideak sartzeko beharra 

ere. Programa ezarri duten zentroak eraginkorragoak izaten hasi dira 

materialak erabiltzeari dagokionez; izan ere, irakasle eta ikasleek 

ohiturak eta portaerak hobetu dituzte, eta beste ohitura berri  batzuk 

hartu dituzte.  

 

Prozesua  

 

Andra Mari ikastolak Aktibatu+ programako helburuak lortu ditu. 

Horretarako, lan-prozesu hau garatu du materialen erosketa 

hobetzeko, iraunkortasun-irizpideak txertatuta eta zentroak sortutako 

hondakinak kudeatuta: 

 

1. tailerra: 

Ikuskaritza
Ikuskaritza 

Hondakinak

2. tailerra: 

Kanpainak

Kanpainak

Ekintza + 

3. tailerra: 

Ikuskaritza

4. tailerra: 

Ekitaldia
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Andra Mari ikastolak hurrengo ekimen hauek garatu ditu kudeaketa 

hobetzeko.  

 

Ekintzak  Komunikazioa  

Gurasoak animatu “kaixo” astekaria 
emailez jasotzera animatu dituzte 

papera aurrezteko.  

Aktibatu + lantalderen lana ezagutarazi 
“kaixo” aldizkarian albistea argitaratuz.  

Botilekin margoak gordetzeko poteak 
prestatu dituzte.  

Txoko verdean informazio panelak jarri 
dituzte.   

Post-it-en erabilera murrizteko 
koadernotxo birziklatuak prestatu 

dituzte. Zergaitia azaldu eta ikasgeletan 
banandu dituzte.  . 

Bosgarren edukiontziari buruzko ormairudiak 
prestatu dituzte  informazioa eman eta txoko 

berdean kokatzeko. 

"Zer egin dezakegu hondakinak 
murrizteko?" ormairudia kokatu dute 
Txoko Berdean eta LH eta DBHko 

ikasleei euren ideiak idazteko eskatu 
diete.  

LH eta DBHko ikasleak Aktibatu + 
lantaldearen lanaz informatu. LH 3ko 
ikasleak gelaz gela doaz informazioa 

ematen. LH 1 eta LH 2 irakasleei azalpena 
eman zitzaien zikloko koordinazio bilera 

batean parte hartuz.  Irakaslegoaren esku 
geratzen da ikasleetan proiektuak izango 

duen jarraipena. 

Bosgarren edukiontziari buruzko 
informazioa.  

Gurasoak informatu dituzte Aktibatu + 
lantandea egiten ari den lanaz. 

Proposamenak aurrera eramateko laguntza 
eskatu. Gurasoek parte hartzen dute bileran.   

 

Lortutako emaitzen laburpena 

 

Aktibatu+ programa burututa, Andra Mari ikastolak arrakastaz 

murriztu ditu sortutako hondakinak eta gaikako bilketa. Hurrengo 

atalek lorpenak zehazten dituzte: 
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Hondakinen sorrera 
 

Zentroan hondakinak sortzean aldaketak egon dira, ikuskaritzetan 

jasotako datuen arabera. Honela ezar daitezke: 

 Lehen Orain 

Sukaldea 
eta 
jantokia:  
 

Organikoa 459,2 Kg urteko Organikoa 398,6Kg urteko 

Ogia: 376 Kg urteko Ogia: 364 Kg urteko 

Edukiontzi horia: 69 poltsa (30 
litro) urteko 

Edukiontzi horia: 60 poltsa (30 
litro) urteko 

Edukiontzi orokorra: 400 poltsa 
(100 litro) urteko 

Edukiontzi orokorra: 427 poltsa 
(100 litro) urteko 

Irakasle 
gela: 
 

Edukiontzi urdina: 683,2 Kg 
urteko 

Edukiontzi urdina: 162 Kg urteko 

Edukiontzi horia: 45 poltsa (30 
litro) urteko 

Edukiontzi horia: 60 poltsa (30 
litro) urteko 

Edukiontzi orokorra : 74 poltsa 
(100 litro) urteko 

Edukiontzi orokorra : 44 poltsa 
(100 litro) urteko 

Berrerabiltzeko: 86,4 Kg urteko  Berrerabiltzeko: 0  Kg urteko  

Pilak: 832 unitate urteko  Pilak: 0  unitate urteko  

Fotokopia 
gela: 
 
 

Edukiontzi urdina: 137 poltsa 
(30 litro) urteko 

Edukiontzi urdina: 480 poltsa (30 
litro) urteko 

Berrerabiltzeko: 100 poltsa (30 
litro) urteko 

Berrerabiltzeko: 96 poltsa (30 
litro) urteko 

Ikasgelak: 
 

Nahasketa: 49 poltsa (30 litro) 
urteko eta ikasgelako 
 

Edukiontzi urdina: 25 poltsa ( 30 

litro) urte eta gelako  

Edukiontzi oria: 9 poltsa ( 30 litro) 

urte eta gelako  

Berrerabili: 12 poltsa ( 30 litro) 

urte eta gelako  
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Emaitzek hauxe adierazten dute: ikastetxeko gela guztietan 

hondakinen sorrera murriztu dela. Gaikako bilketa egiten hasi zareten 

geletan eta ondorioz neurketa zehatzagoak egin dituzuenetan gaikako 

bilketaz aparte hondakinen sorrera ere murriztu dela nabarmendu 

behar da. Deigarria da pila eta birziklatzeko paperaren sorreraren 

desagertzea irakasle gelan. Hondakin organiko eta edukiontzi 

hondakinen sorreraren beherakada ere deigarria da sukalde eta 

jantokian, baina hondakin sorrera orokorra handitzen da.   

 

Hondakinen gaikako bilketa  
 
Ohiturak aztertuta, egiazta dezakegu ea hondakinen gaikako bilketa 

ondo egiten den eta zeintzuk diren oraindik defizitarioak gaikako 

bilketa-sisteman.  

 

Hortaz, edukiontzian aurkitutako hondakin-motak eta horri ez 

dagozkionak ezagututa, jakin dezakegu ea edukiontzien erabilera 

hobetu den. Hauek dira Andra Mari ikastolan lortutako datuak: 

 

Edukiontzia  
Edukiontzi horri ez dagokion 

hondakina (Lehen) 
Edukiontzi horri ez dagokion 

hondakina (Gero) 

Horia  Organikoa , edalontziak, papera  --- 

Papera Plastikoa, Boligrafoak, 

edalontziak  

--- 

Nahasketa  Plastikoa, Papera, Organikoa  Plastikoa, Papera, Organikoa  

Orgánico Ondo  Ondo  
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Erosketa iraunkorrak egiteko Irizpideak Berrikustea  
 

Elkarrizketari esker, badakigu zer irizpide erabiltzen ziren ikastetxean 

erosketak egiteko. 

 

Taula honetan erosketa iraunkorrak egiteko zuen ikastetxean betetzen 

ziren irizpideak daude, baita egungo egoera ere. 

 

Erosketa Iraunkorra egiteko Irizpideak L O 

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 
 

Andra Mari ikastolak ikasgela, irakasle gela, sukalde eta jantokian 

sortzen diren hondakinak nabarmenki murriztea lortu du. Sukaldean 

eta jantokian sortzen ziren hondakinen sorrera orokorra murrizteko 

ahalegina egin beharko litzateke.  

 

Ikasgeletan edukiontzi desberdinetako neurriak hartu dituzue bigarren 

ikuskaritzan gaikako bilketa indartu duzuen seinale.   

 

Gainera, erosketa sisteman ere hobekuntzak eman dira: bidezko 

merkataritzako produktuak erosten hasi zarete, edukiontzi handietan 

erosten hasi zarete gehiegizko ontzitiratzea sahiesteko eta gainera 

edalontzi eta katiluak bererrabiltzen hasi zarete. Laborategian 

produktu konplexu edo toxikoak botatzeko edukiontzi espezifikoa jarri 

duzue.   

  

Zorionak! 
 
Txostenaren egilea: Carlos Oppe, GAP  
 

 

 


