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Aktibatu + ingurumen-iraunkortasunaren aldeko herritarren partaidetza 
sustatzeko Bizkaiko Foru Aldundiak abiarazitako ekimena da, Bilbao 
Bizkaia Ur Partzuergoarekin, Bizkaiko Garraio 
Partzuergoarekin, Eroski taldearekin,   Garbiker Sozietate 
Publikoarekin,Eusko Jaurlaritzarekin eta Metro Bilbaorekin 
 elkarlanean.. Nazio Batuek bultzatutako GLOBAL ACTION PLAN (GAP) 
nazioarteko programaren barruan dago. Nazio Batuen aldetik, beti 
ikuspegi positibo bat hartuz, ideia sinpleak eta ekintza praktikoak 
proposatzen dira pertsonen azturak aldarazteko xedez. 
 

Ikastetxeetan Aktibatu + programa garatuz eskola-jarduerek ur- eta 
energia-kontsumoarekin, hondakinen kudeaketarekin eta garraioaren 
erabilerarekin lotuta sortzen duten inpaktua murriztu nahi da, hau da, 
eskola-komunitatean (ikasleak, irakasleak, gurasoak, etab.) garatzen 
diren jarduerekin lotuta.  

 

Energiaren gaia edo erosketa- hondakinekin lotutakoa abiapuntutzat 
hartuta, ikastetxe bakoitzak bere aztura eta portaerak ikuskatzen ditu. 
Bigarren fasean, ikasleak arduratuko dira baitaratutako ohitura 
kaltegarrien inguruan eskola-komunitate osoko kideak 
kontzientziarazteaz. Ondoren, lortutako aldaketak ebaluatuko dira. 

 

Ikastetxe parte-hartzaileak 

Lehiaketa honetan dagoeneko, 2015-2016 ikasturtearen hasieran, 
Aktibatu + ekimenean inskribatuta dauden ikastetxeek (azpian 
zerrendatzen dira) parte hartzen dute, betiere, programa behar bezala 
amaitzen badute 2016ko ekainaren 10a baino lehen.  

Energia-programan parte hartzen duten ikastetxeak  

 Txomin Aresti LHI 

 Artatza-Erromo BHI  

 CPES Txorierri S. COOP. LTDA. BHIP 

 Larrabetzuko eskola 

 CEIP LEZAMA HLHI 

 CPEIPS Lauro Ikastola HLBHIP 

 CEIP Gorondagane HLHI 

 CEIP Larrañazubi HLHI  

 IES Aixerrota BHI 

http://www.consorciodeaguas.com/Web/Inicio/index.aspx?CambiarIdioma=E
http://www.consorciodeaguas.com/Web/Inicio/index.aspx?CambiarIdioma=E
http://www.consorciodeaguas.com/Web/Inicio/index.aspx?CambiarIdioma=E
http://www.cotrabi.com/home_page_eu.htm
http://www.cotrabi.com/home_page_eu.htm
http://www.eroski.es/
http://garbiker.bizkaia.net/Eus/eu_Home.asp
http://garbiker.bizkaia.net/Eus/eu_Home.asp
http://garbiker.bizkaia.net/Eus/eu_Home.asp
https://www.euskadi.net/r53-2283/eu/
http://www.metrobilbao.net/eu?language=1


                                               
 

 

 

Erosketa-hondakinen programan parte hartzen duten ikastetxeak  

 Sta. Mª del Socorro –Mertzede Ik. 

 Montorre LHI 

 Mundaka LHI 

 Urretxindorra LHI   

 San Frantzisko LHI 

 Eleizalde Ikastola 

 Sagrado Corazón Ikastetxea 

 J. M. Uzelai 

 IES Mungia BHI 

 Larramendi ikastola 

 

Betekizunak  

Sariketan lehiatzeko 3 betekizun hauek bete behar dira:  

1. Aktibatu + programaren lau tailerrak amaitzea: Hasierako 
ikuskapena – komunikazio-kanpaina – bigarren ikuskapena – 
emaitzen ebazpena.   

2. Ikuskapen bakoitzari dagozkion oinarrizko datuak (1. eta 3. 
tailerrak) Aktibatu + programaren Idazkaritza Teknikora 
eramatea, programaren bi txostenak taxutzeko.  

3. Komunikazio-kanpainaren tailerrari dagozkion materialak, 
beranduenez, maiatzaren 27an entregatzea. 

 

Betekizun horietako bat edo gehiago urratuz gero, ikastetxe horrek ez 
du azken balioespena izango, ez du sariketan lehiatuko eta ez du 
diploma egiaztagarria jasoko. 

 

Epaimahaiaren balioespena 
 
Epaimahai espezializatu batek alderdi hauek balioetsiko ditu: 

1. Eskola-programako helburuen asebetetze-maila 
2. Ikasleek burututako lana 
3. Diseinatutako komunikazio-kanpainaren originaltasuna 

 

Irabazleei emaitza jakinaraziko zaie antolakuntzak hobekien deritzon 

eran  eta edozein arrazoirengatik parte hartu ezin dutenei telefonoz 

edo posta elektronikoz jakinaraziko zaie. Ikastetxe saridunen zerrenda 

idatzizko prentsan eta hedabide digitaletan argitara daiteke.  

mailto:agendalocal@mungia.eus


                                               
 

 

Sariak 
 
Burututako lan onenek saria jasoko dute, kategoria hauekin: 
 
Erosketa-Hondakinen programako sariak 

 Lehen saria: Urdaibai Bird Centerrera bisita gidatua (garraioa 
barne) (Bizkaiko Foru Aldundiaren eskutik). 

 Bigarren saria: Getxo Aquariumera bisita gidatua (garraioa barne) 
(Bizkaiko Foru Aldundiaren eskutik). 

 Hirugarren saria: Deustuko sifoira bisita gidatua (Bilbao Bizkaia Ur 
partzuergoaren eskutik) 

 Aipamen berezia emaitza onenak izan dituen ikastetxeari: 
Urkiolako parketxera bisita gidatua (Garraioa barne) (Bizkaiko 
Foru Aldundiaren eskutik). 

 Eskola-aipamena komunikazio-kanpaina ikusgarrienari: Beteluriko 
araztegira bisita gidatua (Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren 
eskutik)  

Energia programako sariak  

 Lehen saria: Metro Bilbaoren instalazioetara bisita eta bidaia 
kabinan (Metro Bilbaoren eskutik). 

 Bigarren saria: Armañongo parketxera bisita gidatua (Garraioa 
barne) (Bizkaiko Foru Aldundiaren eskutik) 

 Hirugarren saria: Gorbeiako parketxera bisita gidatua (Garraioa 
barne) (Bizkaiko Foru Aldundiaren eskutik) 

 Aipamen berezia emaitza onenak izan dituen ikastetxeari: 
Galindora bisita gidatua( Bilbao Bizkaia ur partzuergoaren eskutik) 

 Eskola-aipamena komunikazio-kanpaina ikusgarrienari: 
Garbikerrren instalazioetara bisita (Garbikerren eskutik)  

Aktibatu + programa amaitzen duten ikastetxe guztiek diploma 
egiaztagarria jasoko dute. 
 
Oharrak  
 
Lehiaketaren sustatzaileak (Global Action Plan) eskubide osoa du 
lehiaketako edozein arau gaineratu edo aldatzeko eta, ezinbesteko 
kasuan, lehiaketa bertan behera uzteko. 


