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1. Aurkezpena
Eskuetan daukazun koaderno honen helburua hauxe da: zure ikastetxeko ikasleekin lan didaktiko bat egitea, gure 

hondakinek sortzen duten arazoa minimizatzeko asmoz.

Aurreko edizioetan bezalaxe, oraingoan ere arazoei baino garrantzi handiagoa emango diegu irtenbideei eta, aukera 

honetaz baliaturik, gure jokabideen zergatiez eta ondorioez hausnartu eta ingurumena errespetatzen duten ohiturak 

sortzen saiatuko gara.

Oraingo honetan, gure eguneroko jardueretan sortzen ditugun hondakinak hartuko ditugu abiapuntutzat, hau da, 

etxeko hondakinak. Sakonki aztertuko dugu gure ingurunerik hurbilenean nola kudeatzen diren etxeko zarama-poltsako 

hondakinik ohikoenak (janari-hondarrak, papera, ontziak…) eta hain ohikoak ez diren arren gero eta ugariagoak diren 

beste hondakin batzuk (olioa, pilak, botikak…).

Orrialde hauetan aurkezten dizuegun unitate didaktikoa Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeei zuzenduta dago. 

Horregatik, malgutasun handikoa da, hala metodologiari nola edukiei dagokienez, talde bakoitzaren ezaugarrietara 

eta baldintzetara egokitu ahal izateko.
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1.1. Helburuak
Hauxe da unitate didaktikoaren azken helburua: parte hartzen duen ikastalde bakoitzeko ikasleek jakitea zeintzuk 

diren beren ingurunerik hurbilenean hondakinen sorkuntzan, bilketan eta kudeaketan eragina duten faktoreak.

Eta hauek dira, laburbildurik, unitate didaktikoaren helburu zehatzak:

 •  Ikasleek beren bizi-eremuko ingurumen-arazoen 

berri jakitea, sortzen ditugun hondakinak arazoa 

direla ulertzea eta arazo hori guztion artean konpon-

du behar dugula konturatzea.

 •  Materialak gaika bereizita uztearen arrazoiak uler-

tzea, edukiontzi mota bakoitza era egokian erabil-

tzen ikastea, eta gure hondakinak dagokien lekuan 

ez uzteak zer arazo sor ditzakeen jakitea.

 •  Zaramaren gaikako bilketan pertsona bakoitzaren 

parte-hartzea sustatzea, eta egin ditzakegun ekar-

pen guztiak balioestea, arazoa konpontzen lagun-

tzen dutelako. 

•  Eguneroko jardueretan hondakinak sortzeko dugun ahalmenaz hausnartzea, eta hondakinen sorkuntza 

kontrolatu, mugatu eta antolatu behar dugula konturatzea.

•  Gaur egungo gizarteetan hondakinak tratatzea ekoizpen-zikloko atal garrantzitsua eta beharrezkoa dela 

jakitea.

 •  Jokabide jakin batzuk hartzea, gure inguruneko lekuak ahalik eta egoera higienikorik onenean egon daitezen 

eta hondakin gutxiago sortzeko. 

1.2. Jardueraren deskribapena
Lehen esan dugun bezala  

helburua etxeko hondakinak nola kudeatzen

diren aztertzea da. Zehazki, etxeko hondakinen

bilketa aztertuko dugu. Izan ere, gure eguneroko

ohiturak hobetzen baditugu, fase horretan izan 

dezakegu eraginik handiena. Halaber, hondakinen 

kudeaketa-prozesuko faserik ikusgarriena eta hurbi-

lena denez, parte hartzen duten ikastaldeek beren 

ingurunerik hurbilenean bertan egin dezakete pro-

posatutako jarduera.
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Parte hartzen duen ikastalde bakoitzak galdera-sorta 

edo laburpen-fi txa bat bete behar du, azterlana egite-

ko aukeratutako eremuari buruzko datuekin (ikaste-

txea, kalea, auzoa edo udalerria). Horretarako, ikasleek 

taldeka edo banaka bertatik bertarako ikerlan bat egi-

tea proposatzen dugu, eguneroko jardueretan sortzen 

diren etxeko hondakinei buruzko informazioa biltzeko. 

Ikerlan txiki hori egindakoan, eta bildutako informazio 

guztia bateratu ondoren, ikastalde bakoitzak galdera-

sorta bakarra beteko du. 

Galdera-sorta horretan bi datu mota eman behar dira: 

ikastetxea dagoen udalerriaren datu orokorrak (biz-

tanle kopurua, etxean sortzen diren hondakinak…) eta 

ikasleek bertatik bertarako ikerlanean bildutako 

datuak.

Datuak biltzeko prozedura oso malgua izango da. Hala, 

irakasle bakoitzak bere taldearen ezaguera-mailara eta 

horretan eman dezakeen denborara egokitu ahal izango du jarduera. Besteak beste, bertatik bertarako ikerlana egi-

teko eremu geografi korik egokiena aukeratuko du (ikastetxea, kale batzuk, auzoa, udalerria…), eta berak nahi duen 

eran antolatuko du lana (taldeka edo banaka). Datu-bilketari dagokionez, irakasleak berak eman ditzake beharrezkoak 

diren datu batzuk (udalerriaren datu orokorrak, esaterako).

Azterlanaren jarduera osagarri eta aukerako gisa, parte hartzen duten ikastaldeek gaikako bilketaren eta birziklape-

naren arloko ohiturei buruzko inkesta bat egin diezaiekete udalerriko biztanleei.
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2.  Unitate didaktikoko jarduerak 
egiteko saioei buruzko
proposamena

Atal honetan, unitate didaktikoa garatzeko lan-saioen sekuentzializazioari buruzko proposamen bat egingo dugu, 

adibide gisa. Hala ere, argi utzi nahi dugu azkenean irakasleak berak erabakiko duela nola antolatu lan-saioak, jardue-

ra talde bakoitzaren ezaguera-mailara eta horretan eman dezakeen denborara egokitu ahal izateko.

Kli! Kla! Birzikla! 5
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2.1. Hasierako saioak
- 1-2 saio

- Helburuak: 

 • Jarduera aurkeztea.

 • Kontzeptu eta termino batzuk argitzea.

 • Lana antolatzea eta egutegia zehaztea.

Lehen saioa egingo dugun lana aurkezteko erabiliko dugu. Horretarako, eta unitatearen amaieran bete behar dugun 

galdera-sorta oinarritzat harturik, bertan ageri diren kontzeptu eta termino batzuk argituko ditugu. Bide batez, ikas-

leek hondakinei eta haien kudeaketari buruz lehendik dituzten ezagupenak jasotzeko eta, behar izanez gero, argitze-

ko baliatuko dugu lehen saio hori.

Horretarako, galdera hauek egin ditzakegu:

 •  Zer hondakin sortzen dira gure etxeetan? Nola sailkatuko zenituzke?

 •  Zer edukiontzi mota daude zure udalerrian? Zer hondakin mota uzten da edukiontzi bakoitzean?

 •  Ba al dakizu zer diren etxeko hondakinak?

Zer egin behar dugun azaldu ondoren, bigarren saioa lana antolatzeko erabiliko dugu.

Informazioa biltzen hasi aurretik, hainbat gauza zehaztu behar ditugu:

 •  Azterlanaren eremua: datu-bilketa non egingo dugun.

 •  Galdera-sortako datuak nola lortuko ditugun: ikasleek beren kabuz ala irakaslearen laguntzaz bilatuko dute 

informazioa? 

 •  Lana taldeka ala banaka egingo dugun. 

 •  Lana eskola-orduetan ala eskola-orduetatik kanpo egingo dugun.

Bi izango dira hori guztia zehazteko irizpide nagusiak: taldearen ezaugarriak (adina batez ere) eta unitate didaktikoa 

garatzeko erabil dezakegun denbora.

Gainera, garrantzi handikoa da lan-egutegia zehaztea, zeregin guztiak denboran ondo antolatzeko, eta jarduera buka-

tzeko data argi uztea. 
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2.2. Jarduera garatzeko saioak
- 1-5 saio

- Helburua:

 • Datuak bilatzea eta jasotzea.

Lan-saioen kopurua lana antolatzeko moduaren arabe-

rakoa izango da.

Ikasleek datu-bilketa eskola-orduetatik kanpo egiten ba-

dute, saio bat edo bi egin beharko dira, lanen jarraipena 

egiteko eta sortzen diren zalantzak argitzeko. Lana esko-

la-orduetan egiten bada, 3 edo 4 saio beharko dira gutxie-

nez, ikasleek informazioa bildu ahal izateko.

Edonola ere, irakasleak berak erabakiko du, bere taldea-

ren beharrak kontuan izanik, zein den saio kopururik 

egokiena.

Informazio-bilketa errazteko, hau proposatzen dugu: 

ikasle bakoitzari galdera-sortaren kopia bat ematea, edo 

ikaslearen adinera edota talde bakoitzak egin behar duen 

lanera egokitutako lan-fi txa bat prestatzea. Horrela, informazioa era antolatuago eta uniformeago batean bilduko da. 

Galdera-sortarekin edo lan-fi txarekin batera, irakasleak aukeratzen dituen beste material lagungarri batzuk banatu 

ahal dira: zereginen zerrenda, azterlana egiteko aukeratutako eremuaren mapa edo planoa...

2.3. Amaierako saioak
- 1-2 saio

- Helburuak:

 • Bildutako informazioa bateratzea.

 • Galdera-sorta betetzea.

 • Datuak aztertzea eta ondorioak ateratzea.

Azkenik, datu guztien bateratze-lana egin eta galdera-sorta 

beteko dugu. Neurri handi batean, lan hori egiteko era jardue-

ra garatzeko erabili dugun prozeduraren araberakoa izango 

da. Halaber, galdera-sorta hainbat fasetan betetzea erabaki 

dezakegu, datuak bildu ahala.

Kli! Kla! Birzikla!  878
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Edonola ere, gomendagarria da azken saio bat egitea, bildutako informazio guztia azken aldiz aztertzeko, errepaso 

gisa.

Horretarako, eztabaida txiki bat antola dezakegu, honelako galderak eginez:

 •  Zure ustez, gaikako bilketa garrantzitsua da? Zergatik?

 •  Gaikako edukiontziak era egokian erabiltzen dira?

 •  Zein dira birziklapenaren onurak?

 •  Zein dira antzeman dituzuen jokabide okerrak? Zer egin daiteke jokabide horiek zuzentzeko?

 •  Herritarrek hondakinak gaika bereizita uztea lortzeko bideren bat bururatzen zaizu?

Kli! Kla! Birzikla!88888888
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3.  Galdera-sorta
nola bete

Atal honetan, zer informazio bildu behar den eta jarduera amaitutakoan 

zer datu bidali behar diren azalduko dugu. Bestetik, irakasleen lana erraz-

teko aholku batzuk emango ditugu, zereginak lehiaketan parte hartzen 

duten ikastaldeetako ikasleen adinera eta ezaguera-mailara nahiz jardue-

rak egiteko daukagun denborara egokitzen laguntzeko.

Galdera-sorta 4 informazio-bloketan antolatuta dago:

 • Parte hartzen duen ikastaldearen datuak

 • Udalerriaren datu orokorrak

 •  Azterlanerako aukeratutako eremuari buruzko datuak. Ohiko hondakinak

 •  Azterlanerako aukeratutako eremuari buruzko datuak. Hain ohikoak ez diren hondakinak

Orain, zehatz-mehatz azalduko dugu bloke bakoitzean zer datu jaso behar diren eta datu horiek nola eta non lor daitezkeen.

#,-1aefinoqrvwyof,ine#,-1aefinoqrvwyof,ine
I ERANSKINA - GALDERA-SORTA

   I. Blokea: Parte hartzen duen ikastaldearen datuak

   II. Blokea: Udalerriaren datu orokorrak
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3.1. I. Blokea: Parte hartzen duen ikastaldearen datuak
Lehen bloke honetan, lehiaketan parte hartzen duen ikastaldeari buruzko datuak jasoko dira. Gainera, azterlanaren 

eremua edo bertatik bertarako ikerlana egiteko aukeratutako eremu geografi koa zein den adieraziko dugu (ikastetxea, 

kalea, auzoa edo udalerria). Urte gutxiko ikasleen lana errazteko, komeni da aukeratutako eremuan gune txikiak 

egitea, hala nola ikastetxea bera edo ikastetxearen inguruko kaleak.

3.2. II. Blokea: Udalerriaren datu orokorrak
Bloke honetan, ikastetxea dagoen udalerrian sortzen diren etxeko hondakinei buruzko datuak jasoko dira.

Jarduera honen bidez beren bizi-inguruneko errealitatea ezagutaraziko diegu ikasleei, eta gero egingo dugun berta-

tik bertarako ikerlanaren sarrera gisa balioko digu. Horrela, kontzeptu batzuk argitu, lortutako emaitzez hausnartu 

eta gure ohiturei buruzko gogoeta egin ahalko dugu.

Hainbat iturri erabil ditzakegu bloke hau betetzeko behar dugun informazioa aurkitzeko: udalerrietako udal-zerbitzuak, 

hondakinen kudeatzaileek argitaratutako txostenak eta Bizkaiko Foru Aldundiaren hondakinen behatoki iraunkorraren 

txostenak (www.bizkaia.net), aldiro argitaratzen baititu lurralde historikoko udalerri guztietako datuak.

Datu horiek irakasleek eman ditzakete, edo ikasleek bildu udal-zerbitzuei elkarrizketak eginez, Interneten bidez... 

Edonola ere, interesgarria litzateke denbora-tarte bat eskaintzea lortutako emaitzak aztertzeari eta haiei buruzko 

hausnarketa egiteari.

3.3. III. Blokea:  Azterlanerako aukeratutako eremuari buruzko datuak. 
Ohiko hondakinak

Bloke hau betetzeko bertatik bertarako azterlan bat egin 

behar da ikastalde bakoitzak aukeratutako eremuan. Eremua 

aukeratzeko, kontuan izango ditugu talde bakoitzaren adina, 

ezaguera-maila eta jarduera egiteko daukagun denbora. Be-

raz, irakasleak aukeratuko du eremua. Halaber, irakasleak 

erabaki beharko du zein den lana antolatzeko erarik egokiena: 

taldeka, banaka edo ikastalde osoa batera (urte gutxiko ikas-

leentzat hori da egokiena).

Informazio-bloke honetan, aukeratutako eremuaren plano edo 

mapa txiki bat erantsi behar dugu, eta hondakinak uzteko 

tokiak nahiz edukiontziak kokatu, kolore-kode hau erabiliz:

 • Grisa: masako bilketa

 • Horia: ontziak

 • Berdea: beira

 • Urdina: papera
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Planoa interesgarriak iruditzen zaizkigun beste datu batzuk ere kokatzeko erabiliko dugu. Komenigarria da erabilitako 

sinboloen esanahia idatziz azaltzea.

Ikasleen lana errazteko, irakasleak berak eman diezaieke planoa. Horrela, ikasleen zeregin bakarra hondakinak jaso-

tzeko tokiak kokatzea izango da. Horretarako, udalak edo beste edozein erakundek argitaratutako kale-mapa bat 

erabil dezakegu, edo azterlanaren eremuaren marrazki bat egin.

Azterlanaren eremua ikastetxea bada, hondakinak gaika biltzeko erabiltzen diren elementuen kopurua eta kokapena 

adieraziko ditugu (paperontziak, kutxak...).

Edukiontzi motak eta haien kokapena adierazteaz gain, zer 

egoeratan dauden aztertu eta baloratu behar dugu: garbi, 

apurtuta, zahar... Hori ilustratzeko, egoera zehatz batzuk ja-

sotzen dituzten argazkiak jartzea proposatzen dugu.

Halaber, antzeman dugun jokabide on edo txarren bat deskri-

batuko dugu, hala nola hondakinak gaika biltzeko edukiontzien 

erabilera okerra edo hondakinen pilaketa edukiontzietatik 

kanpo. Deskribatutako jokabidea ageri den argazkiren bat 

erants dezakegu.

3.4. IV. Blokea:  Azterlanerako aukeratutako eremuari buruzko datuak. 
Hain ohikoak ez diren hondakinak

Azken bloke honetan, gure etxeetan oso ohikoak diren arren kopuru handian 

sortzen ez diren hondakin batzuekin zer gertatzen den aztertuko dugu.

Informazio hori bertatik bertarako azterlana egitean jasoko dugu. Besteak 

beste, hondakinak kudeatzen dituzten udal-zerbitzuetara joko dugu edo far-

mazietan, informatika-dendetan nahiz etxetresna elektrikoen dendetan eska-

tuko dugu informazioa.

Azterlana egiteko aukeratu 

dugun eremuan hondakin 

horiek biltzeko sistemaren 

bat badago (edukiontzi bat, 

adibidez), hirugarren bloke-

ko datuak jasotzeko egin du-

gun mapan seinalatuko 

dugu. Edonola ere, gure in-

guruan sortzen diren eta oso ohikoak ez diren hondakinak nola ku-

deatzen diren jakin nahi dugu. Hau da, baliteke azterlanaren eremuan 

jantziak jasotzeko edukiontzirik ez egotea, baina, ziur aski, udalerrian 

badago hondakin mota hori gaika biltzeko sistemaren bat. Zein? 

Horixe jakin nahi dugu.
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Zeregin hori sinplifi katzeko, lana banatu ahal dugu: ikasle 

talde bakoitzak hondakin mota batekin zer gertatzen den 

aztertuko du.

Azkenik, garbiguneei buruzko galdera batzuk daude. 

Oso interesgarria litzateke garbigunerik hurbilena eza-

gutzeko bisita bat hitzartzea eta, horrela, azken bloke 

hori taldeko kide guztien artean osatzea.

Halaber, http://garbiker.bizkaia.net web orrian infor-

mazio guztia aurkituko dugu: garbiguneen kokapena, 

garbigune bakoitzak zer hondakin kudeatzen dituen, 

ordutegiak...

Kli! Kla! Birzikla!12
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I. ERANSKINA - GALDERA-SORTA

   I. Blokea: Parte hartzen duen ikastaldearen datuak

Ikastetxea:   

Helbidea:   

Udalerria:   

Taldea:       Jardueraren arduraduna:   

Azterlanaren eremua (ikastetxea, kalea, auzoa, udalerria…):  

   II. Blokea: Udalerriaren datu orokorrak

Biztanle kopurua:   

EH* mota Sortutako EH 
kopurua (kg)

Biztanleko EH 
kopurua (kg)

Masako bilketa

Papera eta kartoia

Beira

Ontziak

Hondakin handiak

Guztira

* Etxeko hondakinak

Biztanleko eta eguneko EH kopurua (kg/bizt./eguna):   

Etxeko hondakin mota Edukiontzien guztizko 
kopurua

Biztanleko edukiontzi 
kopurua

Masako bilketa

Papera eta kartoia

Beira

Ontziak

Guztira
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   III. Blokea: Azterlanerako aukeratutako eremuari buruzko datuak. Ohiko hondakinak
Edukiontzi kopurua:

- Masako bilketa:    - Papera eta kartoia:   

- Beira:    - Ontziak:   

(Plano edo mapa bat erantsi, edukiontzien kokapena zehaztuz)

Edukiontzien egoera:

Edukiontzien 
guztizko kopurua

Egoera onean dauden 
edukiontzien kopurua

Egoera onargarrian 
dauden edukiontzien 

kopurua

Egoera txarrean dauden 
edukiontzien kopurua

(Argazkiren bat erantsi, adibide gisa)

Deskriba itzazu antzeman dituzun jokabide on edo txar batzuk (Argazkiren bat erantsi, adibide gisa)

 
 
 
 
 
 
 

   IV. Blokea: Azterlanerako aukeratutako eremuari buruzko datuak. Hain ohikoak ez diren hondakinak

Hondakina
Hondakin hori 
gaika biltzen 

da?

Zure udalerrian, non eta nola egiten da 
gaikako bilketa?

Azterlanerako aukeratu 
duzun eremuan badago 
hondakin hori jasotzeko 

sistemaren bat?

Pilak

Inprimagailuko tinta

Etxeko olioa

Botikak

Ekipo elektriko 
eta elektronikoak

Jantziak

 
• Ba al dago garbiguneren bat azterlanerako aukeratu duzun eremuan?             Bai             Ez

• Hor garbigunerik ez badago, zein da hurbilena?     

• Zer hondakin mota hartzen ditu?  
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4.  Jarduera osagarria:
Inkesta

Aukerako jarduera osagarri gisa, herritarrek hondakinen gaikako bilketa-

ren eta birziklapenaren arloan dituzten ohiturei buruzko inkesta bat 

egitea proposatzen dugu.

Ikasleek kalean edo familian egin dezakete inkesta. Irakasleak erabakiko 

du bere taldeko ikasle bakoitzak zenbat inkesta egin behar duen.

Oso interesgarria da, Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat batez ere, ikas-

taldeak berak erabakitzea zer galdera egingo dituen eta inkesta nolakoa 

izango den. Edonola ere, eredu bat erantsi dugu, adibide gisa. Bere ho-

rretan erabili, aldaketak egin edo beste bat sor dezakegu.

Inkestak betetakoan, tratatu egin behar dira. Horri dagokionez, datu es-

tatistikoak erabiltzea zail samarra izan daiteke urte gutxiko ikasleentzat 

eta, beraz, lan hori irakasleak egitea gomendatzen dugu. Nolanahi ere, 

lortzen diren emaitzak ikasgelan erakutsi eta aztertuko ditugu. Izan ere, 

oinarri egokia izan daitezke hondakinen sailkapenaren eta birziklapenaren 

arloan ditugun ohitura eta jarrerei buruzko hausnarketa egiteko.
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II ERANSKINA - INKESTA
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II. ERANSKINA - INKESTA

1. Ba al dakizu zer den hondakinen gaikako bilketa? ........................................................................   Bai  Ez

2. Zure etxetik hurbil hondakin hauek uzteko edukiontzi bereziak daude?:

 • Papera eta kartoia ...................................................................................................................   Bai  Ez

 • Ontziak ........................................................................................................................................   Bai  Ez

 • Beira ............................................................................................................................................   Bai  Ez

3. Gaika bereizten dituzu zure etxean sortzen diren hondakinak? ............................................   Bai  Ez

4. Zer hondakin mota bereizten dituzu?

 • Papera eta kartoia ...................................................................................................................   Bai  Ez

 • Ontziak ........................................................................................................................................   Bai  Ez

 • Beira ............................................................................................................................................   Bai  Ez

 • Jantziak ......................................................................................................................................   Bai  Ez

 • Pilak .............................................................................................................................................   Bai  Ez

 • Inprimagailuko tinta edo tonerra .........................................................................................   Bai  Ez

 • Botikak ........................................................................................................................................   Bai  Ez

 • Sukaldeko olio erabilia ............................................................................................................   Bai  Ez

5. Adieraz ezazu zein diren gehiago birziklatzea eragozten dizuten arrazoiak.

 • Ez daukat lekurik etxean ........................................................................................................   Bai  Ez

 • Ez daukat astirik .......................................................................................................................   Bai  Ez

 • Ez dakit nola egiten den .........................................................................................................   Bai  Ez

 • Gaikako edukiontziak etxetik urrun daude ........................................................................   Bai  Ez

 • Beste batzuk ..............................................................................................................................   Bai  Ez

 • Bat ere ez. Ahal dudan guztia birziklatzen dut .................................................................   Bai  Ez

6. Ba al dakizu zer diren garbiguneak? ..................................................................................................   Bai  Ez

7. Erabili ohi duzu zerbitzu hori? .............................................................................................................   Bai  Ez
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