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Ikastetxeetan energia
aurrezteko proiektu
hezitzailea da, eta

onura dakar…
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BIZKAIA



…ikastetxeetan
eta udaletan                                     

Ikastetxearentzat

Udalarentzat

…ingurumenean



...KLIMA-ALDAKETAREN AURKAKO ABENTURA HAU?

 Protagonistak 
 Pausoak eta landutako baliabideak 
 “Armak”, ekintzak eta eskaerak 
 Ekintzak eta eskaerak
 Lorpen batzuk 
 Partaideek azpimarratutako arazoak eta alderdi positiboak 
 Proiektuaren indarguneak eta aukerak 
 Gehiago jakiteko...

Ezagutu
nahi al duzu...



Protagonistak
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BILBO METROPOLITARRA

CEIP Juan Manuel Sánchez Marcos HLHI (Bilbo) 
CEIP San Ignacio HLHI (Bilbo)
CEIP Isabel Gallego Gorria HLHI (Bilbo)
CEIP Ingeniero Jose Orbegozo HLHI (Bilbo) 
Asti Leku Ikastola (Portugalete)
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ARRATIA-NERBIOI

Urduña Herri Ikastetxea (Urduña)6.

DURANGALDEA

Elorrio Herri Ikastetxea (Elorrio)7.

NERBIOI-IBAIZABAL

HLHI Ugao (Etxebarri)
HLHI Zaratamo (Zaratamo)
HLHI Kukullaga (Ugao-Miraballes)

8.

9.

10.

BUSTURIALDEA

HLHI Barrutia (Gernika)
HLHI Allende Salazar (Gernika)

11.

12.

BIZKAIAN EURONETEN
DAUDEN IKASTETXE PUBLIKOAK,7%



 Egindako ibilbidea
pausoz pauso 
(Euronet metodologia)

eta landutako 
baliabideak 

1. Energia-taldea
antolatu

2. Ikastetxearen 
diagnostiko egin

3. Hobetzeko ekintzak
aurrera eraman

4. Fakturak 
aztertu

Elektrizitatea

Berogailua

Hondakinak

Ura

Energia berriztagarriak

aurkibidea



Erabilitako 
“armak”  

aurkibidea

Termometroa

Entxufe neurgailua

Gometsak

Arkatza eta papera

Lu
xo

m
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a

      ohitura
aldaketak

EURONET GIDAK

Beste ikastetxeen esperientziak: 
lana sarean



Ekimen batzuk…

Pasillo eta komunetan argi sentsoreak jarri. 

Fluoreszenteak led-engatik aldatu.

...eta eskaerak udaletxeari …

Arduradunak izendatu jolas 
orduan edo bazkal orduan 
argiak itzalita geratu
direla ziurtatzeko

Argi lerro guztiak ez itzaltzeko, 
etengailuetan pegatinak jarri

Ikasgela bakoitzean 
termometroa jarri 
eta txandaka
tenperatura
apuntatzen joan

Inbertsio txikia suposatzen 
duten neurriak dira. 

aurkibidea

Ekintzak eta 
eskaerak 



Lorpen 
batzuk 

IKASTETXEA urtea aurrezpena 
kWh

aurreztutako 
dirua (€)

Allende Salazar 
(Gernika)

Barrutia
(Gernika)

2015

2017

1959

26653

92,32

310,61

2016

2017

1555,65

46,27
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Partaideek azpimarratutako
alderdiak  

Hartutako ezaguerak

Aurrezki 
ekonomikoa

Parte hartutakoen 
gogoa eta inplikazioa 

Energiaren aurrezpenaren alorrean 
sortutako sentsibilizazioa

Denbora
falta

Pertsona
falta

Ia guztiek proiektuarekin 
                     jarraitzeko asmoa dute!!
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Proiektuaren indarguneak
eta aukerak 

  Aurrezki ekonomikoa Udalarentzat
• Irabazi ekonomikoa Ikastetxearentzat

• Ikasleek jarritako gogoa
• Ikasleak protagonistak izatea

• Proiektu hezitzailea 
• Curriculumean txertatu daitekeen proiektua
• Ikastetxearen aldetik, ez du dokumentazioa betetzeko
esfortzu handirik eskatzen (memoriak egin, justifikazioak …)
• Metodologia ikastetxe bakoitzaren beharretara
egokitzeko malgutasuna

• Herriko Udala eta Hezkuntza komunitatea elkarlanean 
aritzeko aukera
• Proiektuan dauden beste herrietako adibideak ezagutze-
ko aukera, besteengandik ikasteko aukera, esperientziak 
konpartitzeko aukera
• Aldaketa klimatikoaren aurkako borroka globalean parte 
hartzeko erronka

  Aldaketa klimatikoaren aurkako borroka globalean parte 
hartzeko erronka.
  Jasangarritasuna eta sentsibilizazioa sustatzen ditu.
  Kalean, etxean eta abar ohitura aldaketak sustatzen ditu.

• Gizartera begira, jasangarritasuna indartzen du:
-praktika onak
-ingurumen kontzientziazio handiagoa
-etorkizuneko herritarrengan ohitura aldaketak

•  Ingurumen onura dakar: CO2 isurketak gutxitu, 
kutsadura gutxitu …
• Hainbait baliabideren lanketa:energia, ura,
 hondakinak...

• Erakundeen laguntza: Bizkaiko Foru Aldundia 
(adib. dirulaguntzetan posizionamendua hobetzen 
du) eta beste batzuk.
• Kanpo finantziazioa bilatzeko aukera: EVE,
Eusko Jaurlaritza

•  Bizkaian parte hartzen ari diren beste 
ikastetxeekin harremanetan egon eta
emaitzak, ekimenak…  partekatu.

INDARGUNEAK AUKERAK
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Etorkizuneko belaunaldiek aurrekoek 
ingurumenarekiko zituzten jarrerak 
juzgatzen dituztenean, agian, ez 
zekitela ondorioztatuko dute. Ez 
gaitezen historiara pasa, jakin arren,  
inporta ez zitzaigun generazio gisa” 

  Mikhail Gorbachev (2002)

Gehiago 
jakiteko... 

KONTAKTUAK:  

www.euronet50-50max.eu
www.bizkaia21.eus

aurkibidea




