
   
 

Emaitzak 

 

Hondakinen sorrera 

  Lehen Orain 

  Media semanal Media semanal 

Jantokia 

Besteak 1,25 edukiontzi handia ---- 

Plastiko/Edukiontziak 0,5 edukiontzia ---- 

Organikoa 1,25 edukiontzia ---- 

Irakasle 

gela 

Papera 0,5 kutxa handia 0.5 kutxa handia 

Plastiko/Edukiontziak 1 edukiontzia  txikia 0.75 edukiontzi 

txikia 

Organikoa 0,87 edukiontzia  txikia --- 

Tintak/tonerra 
0,37 edukiontzia  

handia 

--- 

4 urte 

Papera 0,62 kutxa din A4 
0.25  kutxa din 

A4 

Plastiko/Edukiontziak 1 kutxa din A5 0.25 kutxa din A5 

Organikoa gutxi -- 

HH 5 

Papera 0,62 edukiontzia 0.18 edukiontzia 

Plastiko/Edukiontziak 0,45 kutxa din A5 0.12 kutxa din A5 

Izen gabe 

Papera 0,62 edukiontzia --- 

Plastiko/Edukiontziak 1,62 kutxa din A5 --- 

 



   
 

Hondakinen gaikako bilketa  

Edukiontzia  

Edukiontzi horri ez 

dagokion hondakina 

(Lehen) 

Edukiontzi horri ez 

dagokion hondakina 

(Gero) 

Horia Organikoa, Papera Ondo 

Papera Plastikoa, Organikoa Ondo 

Nahasketa Papera, Organikoa Ondo 

Orgánikoa Papera, Plastikoa Ondo 

 



   
Erosketa iraunkorrak egiteko Irizpideak Berrikustea  

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 

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.  

  

 



   
 

Jose Mª Uzelai HLHIk sortzen diren hondakin kopurua nabarmenki murriztea 

lortu du bereziki paper eta plastikoa. Hondakin orgnikoen kasuan ez dago 

daturik, ez dakigu banatuta biltzen delako edo beste zenbait egoitzarekin ere 

pasa zaigun bezala behaketarik egin ez delako.  

 

Orain gaikako bilketa ondo egiten da eta ez da ez dagokion tokian dagoen 

hondakinik topatu.  

 


