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1. LABURPEN-DOKUMENTUA (BETEARAZLEA)
1.1.3. FASEKO PUNTU NABARMENAK
1.1.1. GAI OROKORRAK
•
Programa batez ere Bizkaian eta Gipuzkoan garatu da, baina
Arabak ere parte hartu du.
•
Covid-19aren ondoriozko osasun-larrialdiak metodologia
mistoarekin lanean jarraitzera behartu du programa, izaera
digitalari ere garrantzia emanez: liburuxka digitalak, bilera birtualak,
etab. Programaren aldaketara egokitzeko gaitasunak ahalbidetu du
hirugarren fase honetan parte-hartzeari buruzko datuek positiboak
izaten jarraitzea.
•
Unibertsitateak programaren kasuan (19/20 ikasturtean
eragin handia izan zuen), 20/21 ikasturtean indar handiagoz ekin
zitzaion berriro, eta partaidetza ere handitu egin zen. 3. fase
honetan, talde gehiagorekin lan egin da UPV/EHUko 3 campusetan
(2 Araban, 4 Bizkaian eta 3 Gipuzkoan), eta Deustuko
Unibertsitateko (4 talde eta curriculum-txertaketa bat) eta
Mondragon Unibertsitateko (talde bat) taldeak sartu dira.
1.1.2. ESKOLA-PROGRAMA
• ReActívate+ eskola-programak etxeen plataforma
zabaltzen du ikastetxeetan, jasangarritasunaren alde
ikastetxean
egindako
lana
eskola-komunitateko
etxeetara eramateko.
• Edizio honetan, programaren 1. eta 2. Faseetan parte
hartu zuten ikastetxeekin jarri ginen harremanetan, bai
eta Ingurugelaren bidez programaren berri izatean
informazioa eskatu zuten ikastetxeekin ere. Azkenik,
www.reactivatemas.eus
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hirugarren fase honetan, 8 ikastetxek eta ikastetxeen
elkarte batek hedapen zuzenagoa egin zuten:
o 4 zentro berri Bizkaian eta beste 4 Gipuzkoan
programa modu aktiboan zabaltzeko interesa
agertu zuten. Horregatik, partaidetza-kode
espezifiko bat sortu zen ikastetxe bakoitzarentzat,
eta bere komunitatean zabaldu zuen, ohiko
baliabideen bidez. Honako hauek sortu ziren: Prezi
formatuko aurkezpenak, sare sozialen bidez
zabaltzeko
materialak,
kartela,
liburuxka,
newsletterraren diseinua, etab., pertsonalizatuak
berariazko kodea eta logotipoarekin.
o Gainera, ikastetxe-elkarteekin eta eskola-munduko
erakundeekin harremanetan jarri ginen, hala nola
EHIGErekin, ikastetxeetan etxeen programa
zabaltzen duena. Partaidetza-kode espezifiko bat
sortu zen eta programa bere ohiko bitartekoen
bidez zabaldu zen bere komunitatean. Honako
hauek sortu ziren: Prezi formatuko aurkezpenak,
sare sozialen bidez zabaltzeko materialak, kartela,
liburuxka, newsletterraren diseinua eta abar,
logotipo eta kode espezifikoarekin.
• Ekintza horiei guztiei esker, 3. fase honetako alten
kopurua 172 izan da. Bizkaiko eskola-programaren 29
kodek eta Gipuzkoako beste 10 kodek alta eman dute 3.
fase hau amaitzean. Datu zehatzak 5. eranskinean jaso
dira.
1.1.3. UNIBERTSITATE-PROGRAMA
• Hirugarren fase honetan Euskal Herriko Unibertsitateko
(UPV/EHU), Deustuko Unibertsitateko eta Mondragon
Unibertsitateko taldeek parte hartu dute. UPV/EHUn 9
talde daude guztira: 5 fakultate, Gipuzkoako campuseko
www.reactivatemas.eus
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•
•

•

•
•

Carlos Santamaría zentroa, Bizkaiko campuseko
liburutegi nagusiaren eraikineko seigarren solairua,
Bizkaiko campuseko liburutegi nagusia eta Gipuzkoako
Ingeniaritza Eskola. Deustuko Unibertsitatean, lau gai
lantzen dituzten lantaldeekin (ura, elikagaiak xahutzea,
elektrizitatea eta hondakinen kudeaketa) eta “Herritarrak
aldaketa sozialerako” ikasgaiko ikasleekin. Mondragon
Unibertsitatean, aldagailu inklusiboei buruzko GAMAN
proiektua garatzen ari diren pertsonek osatzen dute
taldea.
Lantaldeak irakasleek, ikasleek eta administrazio eta
zerbitzuetako langileek osatu dituzte.
Hondakinak, energiaren eta uraren kontsumo arduratsua
edo elikadura bezalako gaiak landu dituzte. GJH guztiguztietan lan egitea lortu da, eta 2., 3., 6., 7., 9., 10., 11.,
12., 13., 14. eta 15. GJHak izan dira ekintza-taldeek
egindako lanaren adierazgarrienak.
Unibertsitateen
programaren
osagarri,
zenbait
unibertsitatek etxeen programa ere zabaldu dute, beren
komunikabideen eta ReActívate+-en laguntzarekin
antolatutako informazio-stand-en bidez. Hauek izan dira:
UPV/EHU eta UNED. Emaitzak zehatz-mehatz jaso dira
txosten honetan. ReActívate+-ek beharrezko elementuak
eman dizkie. Alta kopurua 2. Fasean 772 izatetik 1.139
izatera igo da gaur egun.
Unibertsitate bakoitzak zabaltzen ditu programaren
emaitzak.
UPV/EHUn
unibertsitateen
programari
buruzko
balorazioa jasotzen da. Emaitzak, pandemia gorabehera,
nahiko positiboak dira. Xehetasunak txosten honetan
jasotzen dira.
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1.1.4. ETXEEN PLATAFORMA
• ReActívate+ lehen fasean sortu ziren eta jasangarritasuna
zeharka eta Garapen jasangarriko helburuekin bat eginez
lantzen duten 4 moduluekin lanean jarraitzen du: Etxe
Eko-arduratsua, Etxe Eko-eraginkorra, Etxe Eko-liderra
eta Etxe Eko-solidarioa. Modulu bakoitzak gero eta
ingurumen-erantzukizun handiagoa du. 3. fase honetan,
UPV/EHUrako unibertsitateak programaren eskuliburu
espezifikoak pertsonalizatu ziren. Eskuliburuak (Klimaekintza, ur-ekintza, kontsumo arduratsua-ekintza eta
komunitate
jasangarria-ekintza)
unibertsitatekomunitatearentzako
erreferentzia
eta
ekintza
espezifikoak barne hartuta diseinatu ziren. Aukera hori
Deustuko Unibertsitateari ere eskaini zitzaion, baina
eskuliburuak ez pertsonalizatzea erabaki zuten.
• Etxeak programaren zabalkundea erakunde bazkide eta
laguntzaileen bidez, erreferentziazko erakundeekin
egindako akordioen bidez eta abarren bidez egin da, eta
ReActívate+-ek berariazko materialak sortu ditu
horietako bakoitzarentzat, bere partaidetza-kode
espezifikoarekin eta logotipoarekin pertsonalizatuta.
• Gainera, berariazko koderik gabeko material orokorrak
sortu ziren, berariazko koderik ez duten erakundeek
erabiltzeko, hala nola udalek eta mankomunitateek, edo
50 langile baino gehiago ez dituzten erakundeek.
• Alta kopurua udalerri ezberdinetan 2. Fasean 584tik
1.136ra igo da gaur egun. Parte hartu duten erakundeen
datuei dagokienez, ia boskoiztu egin dira, 1 fasean 115
izatetik 544 izatera igaro baitira gaur egun.

www.reactivatemas.eus
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1.1.5. JAKINARAZPENA
• Komunikazio-kanpainaren
ardatza
materialak
pertsonalizatzea izan da, zabalkundea ematea erabaki
duen erakunde bakoitzarentzat: erakunde bazkideak eta
laguntzaileak, beste erakunde batzuk, ikastetxeak,
ikastetxeetako elkarteak, unibertsitateak, etab.
• Hirugarren fase honetan, programa bultzatu da 2021eko
otsaileko
bi
berrabiarazpenen
bidez:
lehena,
komunikazio-materialak modu koordinatuan zabalduz eta
UPV/EHUko hiru campusetan informazio-standak jarriz;
eta, bestea, liburuxka pertsonalizatuak sortuz, partehartzaileei programan izena emateko eta zozketa batean
parte hartzeko gonbita eginez.
o Zozketa
irailean
egingo
da.
Oinarriak
www.reactivatemas.eus webgunean argitaratu
dira
1.1.6. SARE SOZIALAK
• Beste erakunde batzuek argitaratutako edukia
partekatzeaz gain, gabon jasangarriei buruzko kanpaina
propioa sortu da.
• Etiketa eta traola gehiago daude oraindik.
• Enpresa LinkedIn kontu bat sortu da, programa laneremuan ezagutarazteko.
• Erabiltzaileen bistaratzeak eta elkarrekintzak areagotzen
dira ReActívate+-en profilarekin.
• ReActívate+-en Facebookeko profilak 430 jarraitzaile ditu
gaur egun, 368 Twitterreko kontuak, 677 LinkedIn-ek eta
571 Instagramek. ReActívate+eko sare sozial guztiak
indartu egin dira 3. fase honetan.
• Gainera, Discord sare sozialean profil bat sortu zen.
Discord sare sozial bat da, gai interesgarrien inguruan
www.reactivatemas.eus
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komunitatea sortu nahi duena. 24 pertsonak parte
hartzen dute.
1.1.7. WWW.REACTIVATEMAS.EUS
• Webgunearekin lanean jarraitzen dugu programaren
informazioa zentralizatzeko.
• Erakunde bazkide eta kolaboratzaileei eta ReActívate+
programaren hiru programei buruzko informazioa
jasotzen du: eskola programa, unibertsitateak programa
eta etxeak programa. Gainera, parte hartzeko deia ere
badu.
• Bere diseinu erakargarriari esker, kontsultak ugaritu egin
dira, eta kontsulta egin duen pertsonaren profilari
buruzko informazioa lortu ahal izan da. Programaren 1.
fasea ixtean, 2019ko irailean, 2.704 erabiltzaile zituen
web-orriak; 2020ko irailean, berriz, kopurua 5.051
erabiltzaile izatera igo zen. 3. fase honetan, 2020ko
irailetik 2021eko uztailera arte, 4.412 erabiltzaile zenbatu
dira.
• Hirugarren fase honetan, berriz aktibatu zen edukia,
zozketa ezagutarazteko. Hasierako orriko irudia berriro
argitaratu zen, programaren inskripzio-orrira sartzeko
esteka batekin eta zozketaren oinarriak jasotzen dituen
atal batekin.
1.2.PROGRAMAREN PUNTU NABARMENAK (1. FASETIK 3. FASERA)
1.2.1. ESKOLA-PROGRAMA
• 616 familiak hartu dute parte programan.
• 36 ikastetxek eta eskola-ingurunearekin lotutako 4
elkartek alta eman dute.
www.reactivatemas.eus
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• ReActívate+ programa ikastetxeek jasangarritasunaren
alde egiten dituzten gainerako zereginen osagarri izan da.
• Eskola-komunitateak munduan izan duen pandemiaren
ondorioz, ReActívate+ baliabide digitaletan oinarritutako
prestakuntzarako alternatiba gisa aurkeztu da familientzat.
1.2.2. UNIBERTSITATE-PROGRAMA
• UPV/EHUren, Deustuko Unibertsitatearen eta Mondragon
Unibertsitatearen parte-hartzea.
• Guztira 29 lan-taldek parte hartzen dute (EHUko 22,
Mondragon
Unibertsitateko
2
eta
Deustuko
Unibertsitateko 5).
• Unibertsitateak programak ikasleak, irakasleak eta
ikertzaileak eta AZLak inplikatzea lortzen du, unibertsitatekomunitatearen jasangarritasunari laguntzen dioten
proiektuetan.
• Hondakinei, urari, mugikortasunari, inklusibotasunari,
elikadura jasangarriari eta abarri buruzko proiektuak
lantzen dira. GJH guzti-guztiak landu dira, eta 2., 3., 6., 7.,
9., 10., 11., 12., 13., 14. eta 15. GJHak dira ekintza-taldeek
egindako lanaren adierazgarrienak.
• Etxeen plataforma UPV/EHUren eta UNEDen bidez
zabaltzen da. Unibertsitate-komunitateari lotutako 1.139
pertsonak parte hartzen dute guztira.
1.2.3. ETXEAK PROGRAMA
• ReActívate+-eko etxeak programak 1.680 pertsonak parte
hartzea lortu du, beren udalerrien bidez edo hiru fase
horietan zabaltzen laguntzen duten erakundeen bidez.
• 21 erakundek laguntzen dute programa hedatzen, beren
bitartekoen bidez, partaidetza-kode pertsonalizatuen
www.reactivatemas.eus
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bidez. Horien artean daude programaren bazkide eta
kolaboratzaile diren erakundeak.
• Euskal Autonomia Erkidegoko 191 posta-kodek
partaidetza-altak jasotzen dituzte.

1.2.4. JAKINARAZPENA
• Hona hemen programan zehar lortutako hedapen- eta
komunikazio-datu batzuk:
o Sare sozialak: 58.000 inpaktu
o 123 informazio-bidalketa
o 900 pertsona baino gehiago bertaratu dira
programari
buruzko
informazio-ekitaldietara,
unibertsitateetako stand-en eta ekitaldien bidez
o Hedabideak: 40.000 inpaktu baino gehiago
o Beste erakundeak: 605 inpaktu
o …
1.2.5. SARE SOZIALAK
• Programak profilak ditu sare sozial nagusietan: Facebook,
Twitter, LinkedIn eta Instagram. Gainera, komunitate
berde bat sortu da Discord sare sozialaren bidez.
• Sare sozialen garrantziak hazkunde esponentziala izan du
Covid-19ren pandemiaren ondorioz. Sare sozialei esker,
programaren edukiak gehiago zabaldu dira.
1.2.6. WWW.REACTIVATEMAS.EUS
• ReActívate+-en webgunea programaren hedapen-tresnarik
garrantzitsuena da. Emaitzekin, zozketen oinarriekin eta
abarrekin eguneratzen da.
www.reactivatemas.eus
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• 12.353 erabiltzailek kontsultatu dute webgunea
programaren hiru fase horietan.
• Gehien kontsultatutako atala erakunde bazkideak eta
kolaboratzaileak biltzen dituena da.
• 2020ko irailean jasangarritasunari buruzko sarrerak
argitaratzen hasi ziren webgunearen blogean. 379 lagunek
irakurri dute edukia orain arte.
1.3.ONDORIOAK
1.3.1. ESKOLA-PROGRAMA
• Tresna digitalek garrantzia hartu dute familiei
jasangarritasunari buruzko prestakuntza emateko.
• Etorkizunean, garrantzitsua da eskola-elkarteen, gurasoelkarteen inplikazioa bilatzea, jasangarritasun-gaietan
ikastetxearen parte-hartzea bermatzeko.
1.3.2. UNIBERTSITATEAK PROGRAMA
• Hausnarketa pertsonalerako metodologia mistoak
aplikatzeak, etxeak programaren bidez, eta baterako
ekintzak, unibertsitateak programaren bidez, eskolakomunitateak jasangarritasunaren alde inplikatzeko duen
gaitasuna handitzea ahalbidetzen du.
• Unibertsitate-komunitateak ekintzara pasatzeko tresnak
jasotzea eskertzen du.
• ReActívate+-ek unibertsitateko estamentu guztien
inplikazioarekin ekintza-taldeak sortzea ahalbidetu du,
parte-hartzaile guztiek garrantzi-maila bera duten proiektu
bateratuak garatzeko.

www.reactivatemas.eus
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• ReActívate+-ek unibertsitate-komunitatearen urritasunak
eta gabeziak hautematea ahalbidetu du, irtenbideak
lortzeko hausnarketa ahalbidetuz.
1.3.3. ETXEAK PROGRAMA
• Etxeak programari esker, pertsona askok prestakuntza jaso
ahal izan dute ingurumenarekin lotutako eguneroko
ohiturak hobetzeko.
• Hainbat erakunde, enpresa eta tokiko eragileren partehartzeari esker, parte-hartzea ez da ahuldu, nahiz eta
Covid-19ren garai gorabeheratsuetan egon, azken bi
urteetan bizi izan diren bezala.
• Azken bi kanpainetan egindako zozketak eta berrabiatzeekintzak bultzada handia izan dira azken emaitza ona
lortzeko.
• Etxeak programa prestakuntza-aukera on gisa finkatu da.
Erabiltzaileak bere erritmoan eta konpromiso- eta
inplikazio-maila desberdinekin erabil dezake, hausnarketa
pertsonala bultzatuz.
1.3.4. BESTELAKOAK
• ReActívate+ programaren 3 faseen emaitzak programaren
emaitzen infografian jasotzen dira (11. eranskina).
• ReActívate+ programak hainbat kolektiborekin modu
orekatuan lan egiteko aukera eman du.
• Programak erresilientzia handia erakutsi du aldaketarako,
eta programaren amaieran aurrez aurreko lana eta
birtuala uztartzen dituzten metodologia mistoak erabili
dira.
• ReActívate+-ek erakunde publiko eta pribatuen partehartzea izan du. Sare honi esker, hainbat ikuspuntu eta
sentsibilitate txertatu ahal izan dira. Guztiak etorkizun
www.reactivatemas.eus
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iraunkorragoa eraikitzen laguntzeko. Oinarri hori ez
litzateke galdu behar ildo horretara bideratutako
proiektuen jarraitutasunari begira.
• Puntu honetara iritsita, garrantzitsua da ingurumenaren
eta jasangarritasunaren aldeko lan komunitarioari bultzada
bat ematea. Actívate+ eta ReActívate+ gogoeta
pertsonalera bideratuta egon ondoren, ekintzarako sareak
sortzeko lan egiteko unea iritsi da. Hori oso argi ikusi da
unibertsitateekin egindako lanean, helburu komunak
dituzten taldeetan lan egitearen garrantzia ikusi baita.
Horrela sortu zen, hain zuzen ere, jasangarritasunari
lagunduko dioten sareak sortzeko aukera ematen duen
Sare Berdeak programa.

2. HITZAURREA
ReActívate + ekimenak herritarrak inplikatzea lortzen du, beren biziohiturak aldatzeko eta, horrela, Euskadiren jasangarritasunean aurrera
egiteko, Nazio Batuek ezarritako garapen jasangarriko helburuak betez.
Programa berri hau Bizkaian 2012 eta 2018 artean garatutako Actívate+
programaren jarraipen gisa sortu da. Actívate+-ek 4.000 etxek baino
gehiagok, 112 udalerrik eta 66 ikastetxek eta 57.000 pertsona baino
gehiago inplikatuta zituzten 3 unibertsitatek parte hartu zuten. Actívate+
programaren emaitzak 10. eranskinean daude jasota, emaitzen
infografian.
ReActívate+ 2018. eta 2021. urteen artean garatu da Euskadin. Etxeei,
ikastetxeei eta unibertsitate-komunitateari zuzenduta dago, eta aldi
berean garatzen diren doako hiru programa espezifiko ditu. Informazio
gehiago dago www.reactivatemas.eus webgunean. ReActívate+
programaren emaitzak 11. eranskinean daude jasota, emaitzen
infografian.
Programaren lehen edizioan, 2018-2019 ikasturtean, 8 bazkidek partekatu
zuten ekimena garatzeko konpromisoa: Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru
www.reactivatemas.eus
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Aldundia (BFA), Garbiker (BFA), Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa, Bizkaiko
Garraio Partzuergoa (CTB), Bilboko Metroa, Eroski Taldea eta “la Caixa”
Gizarte Ekintza. Guztiek ezagutzen zuten programa, aurreko faseetan
Actívate+ programaren bazkide izan baitziren. Bigarren fasean, 2019-2020
ikasturtean, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Naturklima Fundazioak bat
egin zuten ekimenarekin. Hirugarren fasean, ez da entitate bazkide berririk
sartu. Beraz, 10 erakunde bazkidek bultzatu dute programa, Ekintza Plan
Globalaren Elkartearen (Global Action Plan) koordinaziopean.
Programari babesa ematen diote erreferentziazko beste erakunde batzuek
ere, hala nola: Bilbao Metropoli 30, Ingurugela, Renfe eta Feve. Hirugarren
fasean, Udalsarea 2030 erakunde laguntzaile gisa sartu da.
ReActívate+ programa faseka ezartzen da Euskadin, EAEko sektore guztiak
3 urtean hartu ahal izateko.
ReActívate+ programaren lehen fasea Eusko Jaurlaritzak, ekimena
garatzen duen erakundeak, besteak beste, Larrialdi Klimatikoaren
Adierazpen Instituzionala sinatzen duenean itxi da, Klima 2050 klimaaldaketaren estrategiarekiko eta 2030 Estrategia energetikoarekiko
konpromisoa berretsiz. Bestalde, Arabako Batzar Nagusiek klima-krisiari
buruzko mozio bat onartu zuten 2019ko urrian, eta Arabako Foru Aldundia
Klima Araba 2050 estrategia formulatzen ari da. Era berean, Bizkaiko
Batzar Nagusiek Klima Aldaketari buruzko Ez-arauzko Proposamena
onartu zuten 2019ko irailean, eta zenbait zeregin Bizkaiko Foru Aldundiari
esleitu zizkioten; konpromiso instituzional hori osatzeko, Gipuzkoako Foru
Aldundiak Klima Aldaketaren aurkako Gipuzkoa Klima 2050 Estrategia du,
eta Naturklima fundazioa sortu du. Azkenik, udal ugarik onartu dituzte
larrialdi klimatikoari buruzko adierazpenak, eta klimari eta energiari
buruzko planak dituzte. Testuinguru horretan, Euskadin jasangarritasuna
lortzen eta berotegi-efektuko gasen emisioak murrizten lagundu nahi du
ReActívate+ programak. Horretarako, Ekintza Plan Globalaren Elkarteak
(GAP) sortutako jasangarritasunean hezteko programa hauek osatzen
dute:

www.reactivatemas.eus
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• Ikastetxeen GAP programa – plataforma eskola-komunitateko
etxeetan zabaltzea, ikastetxearen jasangarritasun-ikuspegia
etxeetara eramateko.
• GAP programa – etxeetan ingurumen-inpaktua murrizteko webplataforma.
• Unibertsitateen GAP programa - parte hartzen duten
unibertsitateetan garatzen den programa, unibertsitateak bere
ingurunearekin duen harremana hobetzeko.
Programaren eduki guztiak bat datoz NBEk 2015ean Garapen Jasangarriari
buruzko 2030 Agendan onartutako Garapen Jasangarriaren Helburuekin.
Aukera bat dira herrialdeek eta beren gizarteek bide berri bati ekiteko,
pertsona guztien bizitza hobetzeko, inor atzean utzi gabe. Agendak
Garapen Jasangarriko 17 helburu ditu, besteak beste, pobrezia ezabatzea,
klima-aldaketari aurre egitea, hezkuntza, emakumeen berdintasuna,
ingurumenaren defentsa eta gure hirien diseinua.
GAPek eta Bilboko Idazkaritzak garatu dute proiektua, eta 3 esparruetan
lortutako emaitzen berri eman diete bazkideei aldizka.
Txosten hau 3. fasearen laburpena da, eta emaitzak 2021eko irailean lortu
dira. Programaren hiru faseen laburpena ere erantsi da.
Programaren hirugarren fase honetan, lan-metodologiak digitalizatzen
jarraitu da, ohiko aurrez aurreko lana egitea ezinezkoa den egoeretara
egokitzeko.
• Etxeak programaren kasuan, eduki digitala sortzea erabaki da,
etxeak programan parte hartzea sustatzeko. Hori guztia in situ
egindako lanarekin indartu da, adibidez, unibertsitateetako
informazio-standen bidez. Data berean bi berrabiatze egin dira: bata
otsailean stand-en bidez eta bestea formatu digitaleko liburuxken
eta zozketaren bidez.
• Unibertsitateak programaren kasuan, saio birtualak egin dira parte
hartu duten talde guztiekin.
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Programak erresilientzia handia erakutsi du, eta Covid-19ko osasun
krisiaren ondorioz sortutako ezustekoetara egokitu behar izan dute.
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3. REACTÍVATE+ PROGRAMA
3.1.OINARRIZKO INFORMAZIOA
3.1.1. KANPAINA PRESTATZEA
GAPek 2018ko ekainean aurkeztu zuen ReActívate+ kanpainako
proposamena, eta bazkide diren erakundeek behin betiko onartu zuten
zortzigarren bazkidea 2019ko irailean sartu zenean.
Proiektua 2018ko udako hilabeteetan diseinatu zen, proposatutako
programa bakoitzaren ezaugarriak zehaztuz. 2019ko udan, aldaketak egin
ziren lan-metodologian programa bakoitzean. Azkenik, 2019ko urrian,
Gipuzkoako Foru Aldundia eta Naturklima Fundazioa sartu ziren
programan.
• Unibertsitate-programa:
o Informazioa bidali zitzaien Deustuko Unibertsitateari,
Mondragon Unibertsitateari, UNEDi eta Leioako
Ostalaritza Eskolari, ikasturte horretan parte hartzera
gonbidatzeko. Inork ez zuen erantzun positiborik eman.
o Zuzeneko lana egin zen UPV/EHUrekin, eta koordinaziobilerak egin ziren Euskadiko hiru campusetan.
Komunikazio-edukiak eta -ekintzak zehaztu dira, eta,
gutxienez, ondorengo bilera bat koordinatzen da, interesa
duten fakultateekin.
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1. taula Unibertsitate programa prestatzeko bilerak
Data

Koordinazio-bilera
UPV/EHUko
iraunkortasun sail
osoarekin

UPV/EHUko Arabako
campusean ReActívate+en parte hartzen duten
fakultateak
koordinatzeko bilera
UPV/EHUko Gipuzkoako
campusean ReActívate+en parte hartzen duten
fakultateak
koordinatzeko bilera

Etorri diren pertsonak

UPV/EHU
UPV/EHU: Estibaliz Sáez de Cámara Oleaga jasangarritasuneko zuzendaria/ - Ingurumeneko
teknikaria eta Isaac Barrio - Hondakinen eta
17/09/2019 ingurumen-kalitatearen teknikaria
12.00
GAP: Jaione Pagazaurtundua Arbide- GAP
Programaren Idazkaritza Teknikoa
Aranzadi Zientzia Elkartea: Mikel Edeso- Project
Manager
UPV/EHU: Angela Mangas Pérez- Ingurumeneko
teknikaria / Araba: Amaia Inza Bartolomé (Lan
25/09/2019 Harremanen eta Gizarte Lanaren Fakultatea) eta
16.00
Concepción Alonso (Farmazia Fakultatea)
GAP: Jaione Pagazaurtundua Arbide - GAP
Programaren Idazkaritza Teknikoa
01/10/2019
9.30

Hezkuntza Fakultatea
koordinatzeko bilera

02/10/2019
10.30

Bizkaiko Campuseko
liburutegia koordinatzeko
bilera

08/01/2020
9:45

Koordinazio-bilera
UPV/EHUko
iraunkortasun sail
osoarekin

06/10/2020
12:30

Ekitaldia UPV/EHUko
ekintza-taldeetako

08/10/2020
12:30

UPV/EHU: Isaac Barrio - Hondakinen eta
ingurumen-kalitatearen teknikari kudeatzailea
GAP: Juan Carlos Barrios- GAP
UPV/EHU: Angela Mangas Pérez- Ingurumeneko
teknikaria/Hezkuntza Fakultatea: Ainhoa
Berciano/Unai Ortega/Arritxu Ortuzar
GAP: Jaione Pagazaurtundua Arbide - GAP
Programaren Idazkaritza Teknikoa
UPV/EHU: Angela Mangas Pérez y Nekane
Castillo Eguskitza- Ingurumeneko
teknikariak/Ingurumen Zuzendaritza: Estibaliz
Sáez de Cámara Oleaga
GAP: Olaia Saenz Ormaza- GAP Programaren
Idazkaritza Teknikoa
UPV: Estibaliz Sáez de Cámara Oleaga Iraunkortasuneko zuzendaria, Nekane Castillo Ingurumeneko teknikaria eta Isaac Barrio Hondakinen eta ingurumen-kalitatearen
teknikari kudeatzailea.
GAP: Jaione Pagazaurtundua eta Olaia Saenz GAP Programaren Idazkaritza Teknikoa.
UPV: Estibaliz Sáez de Cámara Oleaga Iraunkortasuneko zuzendaria, Nekane Castillo -
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ordezkariekin,
harremanetan berriz
jartzeko eta 20/21
ikasturteko jardueraplana azaltzeko

Bilera Gipuzkoako
Ingeniaritza
Fakultatearekin
ReActívate+-en parte har
dezan

17/12/2020
11:00

Ingurumeneko teknikaria eta Isaac Barrio Hondakinen eta ingurumen-kalitatearen
teknikari kudeatzailea / Bizkaia: Miguel Ángel
Casado (Gizarte eta Komunikazio Zientzien
Fakultatea), Ángel Elías (Lan Harremanen eta
Gizarte Lanaren Fakultatea), Rubén Belandia
(Leioako liburutegia) eta Eneritz Ibarguengoitia
(6. solairuko Leioako liburutegi nagusia) /
Gipuzkoa: Xabier Arregi (Informatika
Fakultatea), Mercedes Urgoiti (Gipuzkoako
Ingeniaritza Eskola) y Marian Piñeiro (Carlos
Santamaría zentroa) / Araba: Conchi Alonso
(Farmazia Fakultatea) y Amaia Inza (Lan
Harremanen eta Gizarte Lanaren Fakultatea).
GAP: Jaione Pagazaurtundua eta Olaia Saenz GAP Programaren Idazkaritza Teknikoa.
UPV: Isaac Barrio - Hondakinen eta ingurumenkalitatearen teknikari kudeatzailea.
Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola: Cristina Peña.
GAP: Jaione Pagazaurtundua eta Olaia Saenz GAP Programaren Idazkaritza Teknikoa.

Deustuko Unibertsitatea
ReActívate+
inplementatzeko bilera
Deustuko
Unibertsitatean

04/09/2020
11:00

Koordinazio-bilera
Deustuko
Unibertsitatean
ReActívate+ ezagutzera
emateko ardura duen
talde osoarekin

24/11/2020
12:00

“Herritarrak eta Gizarte
Aldaketa” irakasgaiaren
barruan ReActívate+
inplementatzeko bilera

10/12/2020
13:00

Deusto: Olatz Ukar - Jasangarritasunaren
arduraduna.
GAP: Jaione Pagazaurtundua eta Olaia Saenz GAP Programaren Idazkaritza Teknikoa.
GAP: Jaione Pagazaurtundua eta Olaia Saenz GAP Programaren Idazkaritza Teknikoa.
Bizkaiko Campusa: Amaia Etxaniz eta Ane Komunikazio arloko arduradunak eta Olatz Ukar
- Jasangarritasunaren arduraduna.
Gipuzkoako Campusa: Idoia Irigaray eta Yahaira.
Ikasle-egoitza nagusia: Marcela Vasquez.
Ingurumeneko teknikaria: Janire Villaluenga.
GAP: Jaione Pagazaurtundua eta Olaia Saenz GAP Programaren Idazkaritza Teknikoa.
Gipuzkoako Campusa: José Ángel Achon Herritarrak eta Gizarte Aldaketa gaiaren
irakaslea.
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Mondragon Unibertsitatea
Ikasleek ReActívate+-en
barruan egingo duten
lana definitzeko topaketa

24/03/2021
12:30

GAP: Jaione Pagazaurtundua eta Olaia Saenz GAP Programaren Idazkaritza Teknikoa.
Mondragon Unibertsitatea: LEINN graduaren
ikasleak + 3 entrenatzaile.

o Iraupena: 3 urte.
o Hedapena: unibertsitate-sareen bidez
o Hartzaileak: Campuseko pertsona guztiak
▪ Ikasleak
▪ Irakasleak
▪ Pertsonal ez irakasle
• Ikastetxeak:
Harremanak ezarri dira 1. eta 2. faseetan harremanetan jarri
ziren elkarte eta ikastetxeekin. Udan, batez ere, ikastetxeak
biltzen dituzten elkarteekin harremanetan jartzen saiatzen gara.
Ingurugelak beste hedapen-ekintza batzuk egin ditu irailean, eta,
horien ondorioz, hainbat ikastetxek informazioa eskatu dute
programan parte hartzeko.
• Etxeak: Ikastetxeen kasuan bezala, plataforma edozein
etxetarako irekita egongo da 3 urteetan zehar. Hala ere,
kanpaina espezifikoak egiten dira biztanleriaren sektore
espezifikoen erregistroa bilatzeko. Unibertsitateetarako zein
ikastetxeetarako,
plataforma
jarduera-eremu
horietako
etxeetarako berariaz izango da eskuragarri.
o 1. urteko kanpaina – Reactívate+-eko bazkide gisa parte
hartzen duten erakundeetako bezeroak eta langileak:
Aldundia, Ur Partzuergoa, Eroski, etab.
o 2. urteko kanpaina – Enpresak: hitzarmenak enpresa
handiekin, langileen artean eskaintzeko: IZAITE, Tecnalia,
Euskatel, etab.
o 3. urteko kanpaina – Udalerriak/administrazioa: A21,
udalerri jasangarriak, etab.
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o 1. urtetik 3. urtera: promozioa Reactívate+-en parte
hartzen duten ikastetxe eta unibertsitateetako familien
artean.
o 1. urtetik 3. urtera: adinekoentzako sustapen espezifikoa.
Biztanleriaren sektore hori askotan sentsibilizazio- eta
ekintza-programetatik
kanpo
geratzen
denez,
garrantzitsua iruditzen zaigu ahalegin espezifiko bat egitea
(gazteak unibertsitateetarako programarekin sartzeko egin
den bezala) ReActívate+ helarazteko. Horretarako, Gizarte
Ekintza Sailarekin eta Adinekoen Kontseiluarekin lan egitea
proposatzen da.
Bazkide diren erakundeek lankidetza-gutun bat sinatu zuten,
konpromisoa berresteko.

3.1.2. METODOLOGIA
A) Unibertsitateak programa
• Ezarpena: Parte hartzen duen fakultate bakoitzeko ikasleek,
irakasleek eta irakasle ez direnek osatutako talde bat sortzea,
programa sustatzeko.
• Taldearen bilerak: Talde bakoitza programaren fase bakoitzeko
ekintzak gauzatzeko koordinatzen da.
o 1. tailerra – Landuko den gaiaren definizioa. Sarrera.
Auditoretza.
o 2. tailerra – Emaitzen txostena. Ekintza- eta komunikaziokanpaina.
o 3. tailerra – Bigarren auditoretza.
o 4. tailerra – Emaitzen hedapena eta ospakizuna.
• Ekintzak: hasierako egoera aztertzea –jardutea – emaitzak lortzea –
komunikatzea.
www.reactivatemas.eus
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• Emaitzak jakinaraztea: neurgarria eta ukigarria, 2 auditoriekin eta
txosten partzial eta amaierako batekin.
• Laguntza-baliabideak: Programa sustatzeko, lantaldeak honako
hauek dituzte:
o Aurrez aurreko 2 tailer, GAP taldearekin batera garatuak.
Lehenengoaren helburu nagusia taldeak jorratu beharreko
gaia aukeratzea eta lehen auditoria planifikatzea da.
Bigarrenean, bigarren faseko protagonista den ekintza- eta
komunikazio-kanpaina diseinatzen da. Hirugarren fase
honetan tailer guztiak modu birtualean garatu dira, Covid19ren osasun-krisia dela eta.
o Moodle plataforma, programari laguntzeko baliabideekin:
http://transitando.org/aulavirtual/
• Aukera askeko kredituak: Ikasleek aukera izango dute aukera askeko
kredituak onartzeko programan aktiboki parte hartzeagatik, bai
UPV/EHUn, bai Deustuko Unibertsitatean.
• Emaitzak zabaltzea eta sariak banatzea UPV/EHUn:
o Aurten, Covid-19ko osasun-krisiaren ondorioz programa
programaren 2. fasean amaitu ezin izan zuten zentroetako
batzuen lanari ekin zaio berriro. Batzuek aurreko ikasturtean
lantzen hasi ziren gaiekin jarraitu zuten, beste batzuek, ordea,
beste gai batzuk lantzea erabaki zuten. UPV/EHUn egindako
lana aintzatesteko, gutun bat bidali zaie parte hartu duten
taldeei, eta unibertsitatearen argitalpen batean taldeen
argazki bat argitaratu da. Deustuko Unibertsitatean,
programan parte hartu duten pertsona guztiei ziurtagiriak
banatu zaizkie.
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B) Etxeetarako plataforma digitala
• Sustapena: komunikazio-kanpaina bidez erakunde jakin batzuetan,
bai eta publiko orokorrari zuzendutako kanpaina generiko baten
bidez ere.
• Ekintzak: etxea erregistratzea eta jarraipena eta 4 lan-moduluren
gaineko ekintzak egitea, ingurumen-erantzukizunaren maila
handituz. Lan-modulu guztiak zeharkakoak dira eta GJHekin
lerrokatuta daude (2 aste modulu bakoitzeko):
o Etxe Eko-arduratsuak
o Etxe Eko-eraginkorrak
o Etxe Eko-liderrak
o Etxe Eko-solidarioak
• Komunikazio-estrategia: Komunikazio-kanpaina 8 ardatz hauetan
oinarritu zen:
o Erakunde bazkide eta laguntzaileen hedapena: webguneak,
bezeroekiko komunikazioa, sare sozialak, etab.
o Programaren
webgune
www.reactivatemas.eus. Kanpainaren
eguneratzen joateko ideiarekin.

espezifikoa:
ardatza, aldizka

o Sare sozialak: Gure Facebook, Instagram eta Twitterreko
profilak gehiago zabaltzea, sare sozialetan ikusgarritasun
handiagoa lortzeko, eta LinkedIn eta Discord kontu bana
sortu.
o Udalerriak: webguneak, kartelak, sare sozialak, etab.
o 2 berrabiarazpen 2021eko otsailean:
o Materialak zabaltzea eta berriz bultzatzea
unibertsitateetan
stand-en
bidez
(ikus
Unibertsitateak puntua jarraian).
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o Berrabiaraztea, zozketa bat erabiliz erakartzeko.
Liburuxka bat sortu da zabaltzeko.
▪ Oinarriak
www.reactivatemas.eus
webgunean argitaratu dira
o Akordioak erakundeekin: Udalsarea 2030 programak bere
mekanismoen bidez zabaltzen du programa.
o Kontaktua tokiko erakundeekin: Euskadi osoko toki- eta
eskualde-erakundeekin harremanetan jarri gara, beren
komunikazio-baliabideen bidez programa zabal dezaten.
Honako erakunde hauekin jarri gara harremanetan:
• Araba: Arabako Lautadako Koadrila, Arabako Errioxako
Koadrilla, Gorbeialdeko Koadrilla, Arabako Mendialdeko
Koadrilla, Aiarako Koadrila, Añanako Koadrila eta
Gasteizko Udala.
• Bizkaia: Debegesa Toki Garapenerako Agentzia,
Arratiako Udalerrien Mankomunitatea, Busturialdeko Ur
Partzuergoa,
Busturialdeko
Gizarte
Zerbitzuen
Mankomunitatea, Nerbioi ibaiaren ezkerraldeko
Mankomunitatea,
Durangoko
Merinaldearen
Mankomunitatea, Enkarterriko Mankomunitatea, LeaArtibaiko
Mankomunitatea,
Lea
Ibarra
Udal
Mankomunazgoa,
Uribe
Kostako
Zerbitzu
Mankomunitatea,
Txorierriko
Zerbitzu
Mankomunitatea, Mungialdeko Gizarte Zerbitzuen
Mankomunitatea,
Uribe
Butroe
Zerbitzuen
Mankomunitatea, Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal,
Alonsotegiko Udala, Amorebieta-Etxanoko Udala,
Berrizko Udala, Bilboko Udala, Erandioko Udala,
Ereñoko Udala, Getxoko Udala, Leioako Udala, Muskizko
Udala, Otxandioko Udala eta Zierbenako Udala.
• Gipuzkoa: Tolosaldea Garatzen, Goieki, Debegesa,
Debagoieneko Mankomunitatea, Iraurgi Berritzen,
Oarsoaldea, Uggasa, Donostia Sustapena, Cristina Enea,
www.reactivatemas.eus

25

Urola Kosta, Beterri Buruntza 2021 eta Beizamako
Udala.
o Unibertsitateak:
o UPV/EHU: 0,5 kreditu programa osatzen zutenei,
eta horrek positiboki lagundu zuen sektore
horren parte-hartzearen arrakastan.
▪ Programa berrabiaraztea
stand-en bidez.

informazio-

o Deustuko Unibertsitatea: 0,5 kreditu programa
osatzen dutenei.
o UNED: Zabalkundea bere komunikabideen bidez.
(Ikus komunikazio-ekintza guztien zerrenda zehatza 1. eranskineko
zerrendan)
C) Eskola programa
• Ikastetxe edo ikastetxe-elkarte bakoitzaren parte-hartzea onartuta,
logotipoa eskatzen da eta berariazko kode bat sortzen da
komunikazio-baliabideak pertsonalizatzeko. Ikastetxeetako elkarte
batzuei kode bakarra lotzen zaie, eta beste kasu batzuetan, berriz,
kode espezifiko bat esleitzen zaio ikastetxe bakoitzari elkartearen
barruan.
• Komunikazio-baliabide
pertsonalizatuak
bidaltzen
dira,
ikastetxeetan eta ikastetxeetako elkarteetan zabaltzeko.
• Egiten den hedapenaren eta alten bilakaeraren jarraipena egiten da.
D) Materialen edizioa
Komunikazio-kanpainarako, 2. eranskinean jasotako materialak
pertsonalizatu eta banatu ziren. Guztiak formatu digitalean.
(Ikus komunikazio-ekintza guztien zerrenda zehatza 1. eranskineko
zerrendan)
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3.2.UNIBERTSITATE-PROGRAMA – OROKORRA
3.2.1. UNIBERTSITATEETARAKO METODOLOGIA
Parte hartzen duen fakultate bakoitzak landu zezakeen gaia librea da,
ReActívate+-ek interesatzen zitzaien gaiari buruzko programa garatzera
gonbidatzen zituen. UPV/EHUko zenbait ikastetxek iazko ikasturtea
amaitu gabe utzi zuten gaiari heldu diote berriro.
Fakultate parte-hartzaile bakoitzean urrutiko bi tailer egin ziren
gutxienez, programaren funtzionamendu egokia bermatzeko. Fakultate
bakoitzak, gainera, telefono eta posta elektroniko bidezko laguntza
jaso zuen.

2. taula – Proiektuaren garapena UPV/EHUren Arabako campusean
UPV-EHU
Arabako campusa
Farmazia
Fakultatea
Zentroen izen-ematea

Lan Harremanen eta Gizarte Lanaren
Fakultatea
2020ko iraila-urria

Irakaskuntza-prestakuntza

26/11/2020

18/11/2020

1. tailerra – Sarrera / auditoretza

15/12/2020

16/12/2020

1. txostena entregatzea (GAP
ikastetxeei)

10/03/2021

30/03/2021

2. tailerra

23/02/2021

18/03/2021

2. tailerra – auditoretzaren
emaitzak/komunikazioa

Maiatza

Maiatza

Azken txostena entregatzea (GAP
ikastetxeei)

05/07/2021

01/06/2021
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3. taula – Proiektuaren garapena UPV/EHUren Bizkaiko campusean
UPV-EHU
Bizkaiko campusa
Gizarte eta
Komunikazio
Zientzien
Fakultatea
Zentroen izen-ematea

Lan
Harremanen
eta Gizarte
Lanaren
Fakultatea

Leioako
liburutegi
nagusia

Leioako
liburutegi
nagusiko 6.
solairua

2020ko iraila-urria

Irakaskuntza-prestakuntza

10/11/2020

17/11/2020

12/11/2020

-

1. tailerra – Sarrera /
auditoretza

-

01/12/2020

10/12/2020

16/12/2020

1. txostena entregatzea (GAP
ikastetxeei)

-

04/03/2021

-

30/03/2021

2. tailerra

12/02/2021

16/02/2020

04/02/2021

26/04/2021

2. tailerra – auditoretzaren
emaitzak/komunikazioa

Maiatza

Maiatza

Ekaina

Ekaina

Azken txostena entregatzea
(GAP ikastetxeei)

21/05/2021

01/06/2021

05/07/2021

14/07/2021

4. taula – Proiektuaren garapena UPV/EHUren Gipuzkoako campusean
UPV-EHU
Gipuzkoako campusa
Informatika
Fakultatea
Zentroen izen-ematea

Gipuzkoako Ingeniaritza
Eskola

Carlos Santamaría
zentroa

2020ko iraila-urria

Irakaskuntzaprestakuntza

11/11/2020

17/12/2020

04/11/2020

1. tailerra – Sarrera /

17/12/2020

-

15/12/2020
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auditoretza
1. txostena entregatzea
(GAP ikastetxeei)

-

2. tailerra

05/02/2021

2. tailerra –
auditoretzaren
emaitzak/komunikazioa

Maiatza

-

-

Azken txostena
entregatzea (GAP
ikastetxeei)

08/06/2021

16/07/2021

26/05/2021

-

-

Eibar 20/04/2021
Donostia 28/04/2021

27/04/2021

5. taula – Proiektuaren garapena Deustuko Unibertsitatean
Deustuko Unibertsitatea

Ura taldea

Hondakine
n
kudeaketa
taldea

Elikagaien
Hondakin
taldea

Zentroen izen-ematea

2020ko iraila-otsaila

Irakaskuntzaprestakuntza

24/11/2020

1. tailerra – Sarrera /
auditoretza

16/02/2021

Elektrizitat
e taldea

“Herritarrak eta
aldaketa soziala”
ikasgaiaren taldea

2020ko abendua
22/02/2020

11/03/2021

1. txostena entregatzea
(GAP ikastetxeei)

04/05/202
1

14/04/202
1

06/04/202
1

06/04/202
1

-

2. tailerra

04/05/202
1

03/05/202
1

15/04/202
1

13/04/202
1

-

2. tailerra –
auditoretzaren
emaitzak/komunikazio
a

Maiatza

www.reactivatemas.eus

-

29

Azken txostena
entregatzea (GAP
ikastetxeei)

14/07/2021

-

Ikasleek amaierako
txostena egitea

-

04/06/2021

6. taula – Proiektuaren garapena Mondragon Unibertsitatean
Mondragon Unibertsitatea
GAMAN taldea
Zentroen izen-ematea

2021eko martxoa-apirila

Irakaskuntza-prestakuntza

24/03/2021

1. tailerra – Sarrera / auditoretza

10/05/2021

1. txostena entregatzea (GAP
ikastetxeei)

-

2. tailerra

-

2. tailerra – auditoretzaren
emaitzak/komunikazioa

-

Azken txostena entregatzea (GAP
ikastetxeei)

-

3.2.2. PARTE HARTZEN DUTEN UNIBERTSITATEAK –

INFORMAZIO OROKORRA

7. taula – Parte hartzen duten zentroak

Udalerria

Ikasleak

Irakasleak
eta
ikertzailea
k

Farmazia Fakultatea

Gasteiz

7

8

4

19

Lan Harremanen eta
Gizarte Lanaren

Gasteiz

3

4

2

9

Araba

UPV/EHU

Unibertsitatea
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Gipuzkoa, Bizkaia
Gipuzkoa

Deustuko Unibertsitatea

Gipuzkoa

Bizkaia

Fakultatea
Gizarte eta
Komunikazio Zientzien
Fakultatea

Leioa

1

2

7

10

Lan Harremanen eta
Gizarte Lanaren
Fakultatea

Leioa

2

2

2

6

Leioako liburutegi
nagusiko 6. solairua

Leioa

-

-

10

10

Leioako liburutegi
nagusia

Leioa

-

-

5

5

Informatika
Fakultatea

Donostia

1

8

3

12

Gipuzkoako
Ingeniaritza Eskola

Donostia

18

-

-

18

Carlos Santamaría
zentroa

Donostia

-

-

9

9

Ura taldea

-

1

3

-

4

Hondakinak
kudeatzeko taldea

-

1

1

4

6

Elikagaien Hondakin
taldea

-

3

3

1

7

Elektrizitate taldea

-

1

2

-

3

“Herritarrak eta
aldaketa soziala”
ikasgaiaren taldea

Donostia

6

-

-

6
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Bizkaia

Bilbo

3

-

-

3

Guztira 9 taldek parte hartu dute UPV/EHUn, beste 5 taldek Deustuko
Unibertsitatean eta beste batek Mondragon Unibertsitatean.

8. taula – Lan-gaiak
Unibertsitatea

Gaia

GJH

Paper-hondakinak (paper
birziklatuaren kontsumoa
kontrolatzea vs zuria,
komuneko papera) eta
energia-kontsumoa

9., 11., 12., eta
13. GJH

Lan Harremanen eta
Gizarte Lanaren
Fakultatea

Paperaren kontsumoa

11., 12., eta 13.
GJH

Gizarte eta Komunikazio
Zientzien Fakultatea

Botilako ura (hondakinak eta
iturriko uraren kalitateari
balioa ematea)

6. eta 14. GJH

Lan Harremanen eta
Gizarte Lanaren
Fakultatea

Plastikozko hondakinak,
mugikortasun jasangarria eta
ur-kontsumoa

3., 6., 11., 12.,
eta 13. GJH

Leioako liburutegi
nagusiko 6. solairua

Plastikozko hondakinak,
komunetako paperkontsumoa

12. eta 13. GJH

Leioako liburutegi
nagusia

Hondakinen kudeaketa

11. eta 12. GJH

Informatika Fakultatea

Energia-kontsumoa

7., 11., eta 13.

Araba

Farmazia Fakultatea

Gi
p
uz
ko
a

Bizkaia

UPV/EHU

Mondragon
Unibertsitatea

GAMAN
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GJH

Gipuzkoako Ingeniaritza
Eskola

Urarekin lotutako ohiturak
eta kontsumoa aztertzea

6. eta 14. GJH

Hondakinen kudeaketa
taldea

Plastikozko botilen eta kafeedalontzien kontsumoaren
analisia

12. eta 13. GJH

Elikagaien Hondakin
taldea

Elikagaien xahutzearen
analisia

2., 12., eta 13.
GJH

Elektrizitate taldea

Energia-kontsumoaren
analisia

12. eta 13. GJH

“Herritarrak eta aldaketa
soziala” ikasgaiaren
taldea

Unibertsitateko kafetegiko
eta jantokiko hondakinak:
berrerabil daitezkeen
tuperren erabilera

2., 12., eta 13.
GJH

GAMAN

Aldagela inklusiboak

3. eta 10. GJH

Gipuzkoa, Bizkaia

Ura taldea

Gipuzkoa

10., 11., 12., 13.,
Covid-19tik aurrera hartutako
14., 15., 16., eta
ohitura jasangarriak
15. GJH

Bizkaia

Mondragon
Unibertsitatea

Deustuko Unibertsitatea

Carlos Santamaría
zentroa

Garapen jasangarriko
helburuak (GJH)

1., 2., 3., 4., 5.,
6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12., 13., 14.,
15., 16., eta 17.
GJH
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9. taula –.Lantaldeak

Bizkaia
Gipuzkoa, Bizkaia
Gipuzkoa

Deustuko Unibertsitatea

Gipuzkoa

UPV/EHU

Araba

Unibertsitatea

Taldea

Farmazia Fakultatea

8 irakasle eta ikertzaile + 4 AZL
+ 7 ikasle

Lan Harremanen eta Gizarte Lanaren
Fakultatea

4 irakasle eta ikertzaile + 2 AZL
+ 3 ikasle

Gizarte eta Komunikazio Zientzien
Fakultatea

2 irakasle eta ikertzaile + 7 AZL
+ 1 ikasle

Lan Harremanen eta Gizarte Lanaren
Fakultatea

2 irakasle eta ikertzaile + 2 AZL
+ 2 ikasle

Leioako liburutegi nagusiko 6. solairua

10 AZL

Leioako liburutegi nagusia

5 AZL

Informatika Fakultatea

8 irakasle eta ikertzaile + 3 AZL
+ 1 ikasle

Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola

18 ikasle

Carlos Santamaría zentroa

9 AZL

Ura taldea

3 irakasle eta ikertzaile + 1
ikasle

Hondakinen kudeaketa taldea

1 irakasle eta ikertzaile + 4 AZL
+ 1 ikasle

Elikagaien Hondakin taldea

3 irakasle eta ikertzaile + 1 AZL
+ 3 ikasle

Elektrizitate taldea

2 irakasle eta ikertzaile + 1
ikasle

“Herritarrak eta aldaketa soziala”
ikasgaiaren taldea

6 ikasle
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Bizkaia

Mondragon
Unibertsitatea

GAMAN

3 ikasle

10. taula.- Unibertsitateen programaren konparazioa 1. fasea, 2. fasea
eta 3. fasea

Parte-hartze
zuzena

Unibertsitatekomunitatea
Parte hartu duten
taldeak
Parte hartu duten
unibertsitateak

Landutako GJHak

1. fasea

2. fasea

3. fasea

294 pertsona

187 pertsona

127 pertsona

(AZL, irakasle eta
ikertzaile, ikasleak)

(AZL, irakasle eta
ikertzaile, ikasleak)

(AZL, irakasle eta ikertzaile,
ikasleak)

6.489 pertsona

10.142 pertsona

20.102 pertsona

(AZL, irakasle eta
ikertzaile, ikasleak)

(AZL, irakasle eta
ikertzaile, ikasleak)

(AZL, irakasle eta ikertzaile,
ikasleak) (*)

5 talde parte hartzen 10 talde parte hartzen

15 talde parte hartzen

UPV/EHU (Bizkaiko
campusa) eta
Mondragon
Unibertsitatea

UPV/EHU (Arabako,
Bizkaiko eta
Gipuzkoako campusa)

UPV/EHU (Arabako, Bizkaiko eta
Gipuzkoako campusa), Deustuko
Unibertsitatea eta Mondragon
Unibertsitatea

2.,3.,7., 11., 12. eta
13.

3., 6., 7., 8., 9., 11.,
12. eta 13.

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12., 13., 14., 15., 16., eta 17.
GJH

(*) zenbaketa horretan ez da islatzen Mondragon Unibertsitateko GAMANen taldeari esker
inplikatutako unibertsitate-komunitatea, aldagailu inklusiboen proiektuaren xede-biztanleriari
zuzenean eragiten baitio.

Aurreikusita zegoen bezala, irakasleen, ikasleen eta administrazio eta
zerbitzuetako langileen taldeak eratu ziren, eta talde horiek izan ziren
proiektuaren buru eta garatzaile. Guztira 127 pertsonak hartu dute parte
zuzenean programan.
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3. eranskinak unibertsitateen programaren ezaugarri garrantzitsuenak
jasotzen ditu.

3.3.ESKOLA PROGRAMA
ReActívate+ programaren helburua da ikastetxeek jasangarritasunaren
alde egiten duten lana eskola-komunitate osoko etxeetara eraman ahal
izatea.
Horretarako, berariazko kodeak sortzen dira, ikastetxe bakoitzeko partehartzaileak barne hartzeko. Horrela, material pertsonalizatuak sortzen dira
horietako bakoitzarentzat, eskola-komunitatea parte hartzera animatzeko
komunikazio-kanpainak egin ahal izateko.
Komunikazioa ezarri da Euskal Autonomia Erkidegoko eskolakomunitatearekin zerikusia duten hainbat eragile programan parte
hartzera gonbidatzeko. Hauek izan dira emaitzak:
• Programaren 1. eta 2. Faseetan harremanetan jarritako
ikastetxeekin eta elkarteekin harremanetan jarri gara, proiektua
zabaltzen jarrai dezaketela gogorarazteko:

o Ikastetxeak:
▪ 1. fasea: Elkarbanatuz Elkartea, San Frantzisko Herri
Ikastetxea, Eleizalde Ikastola, Franciscanas de
Montpellier Ikastetxea, Ispaster eskola, Colegio
Pureza de María eta Lekeitioko eskola. Guztiak
Bizkaian.
▪ 2. fasea: CEU Virgen Niña Ikastetxea Araban
Fernando zentroa, Ibaiondo Lanbide Heziketa,
Zelaieta Herri Eskola, CPI Eretza Berri IPI, Irlandesas
Leioa, El Ave Maria eta Hermanos Larrinaga ileapaindegi-zentroa Bizkaian. St. Patrick's English
School, Meka Lanbide Eskola, Zuazola-Larraña BHI,
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Miguel Altuna Lanbide Heziketa, La Salle Legazpi eta
Kurtzebarri Eskola Gipuzkoan.
o Ikastetxeen elkarteak eta beste batzuk:
▪ 1. fasea: Hetel lanbide-heziketako zentroen Bizkaiko
elkartea (24 ikastetxe).
▪ 2. fasea: Ikaslan Bizkaia: Lanbide Heziketako
Ikastetxearen Elkartea, Novia Salcedo Fundazioa
(NSF) Bizkaian. Ikaslan Gipuzkoa Gipuzkoan. Kristau
Eskola,
Ikasgiltza,
Ikastetxeen
Elkarte
Independentea
(AICE)/Irakaskuntza
Zentruen
Elkarte Autonomoa (IZEA), Ikastolen Elkartea, Adsis
Fundazioa eta Eusko Ikastola Batza (EIB) Euskadi
osoan.
• Ingurugelako informazioa zabaltzea irailetik aurrera (online
plataformaren bidez: Mezua irailaren 15ean, zonaldekako
koordinazio-bilerak eta gogorarazteko mezua). Horrek esan nahi
du ikastetxe batzuek ReActívate+-ekin harremanetan jarri direla
eta, ondorioz, programa zabaltzen hasi direla:
o Bizkaia: Dolores Ibarruri BHI, IES Juan Antonio Zunzunegi
BHI, Colegio Vizcaya, eta Muskizko ikastola.
o Gipuzkoa: Armeria Eskola LHII, IES Elgoibar, Egiluze
Errenteria eta IES Aralar BHI.
• Programaren idazkaritza teknikoak harreman zuzena ezartzen du
ikastetxeen
elkarteekin
eta
hezkuntzaren
munduko
erakundeekin, programa zabaldu ahal izateko. Horrela egiten du:
o EHIGE Euskadiko eskola publikoetako guraso-elkarteen
koordinatzailea.
• Programan parte hartu duten 8 ikastetxeek eta EHIGE gurasoelkarteek material pertsonalizatu hauek jaso dituzte ikastetxe
bakoitzerako, berariazko kode eta logotipoarekin: bannerra, prezi
formatuko aurkezpena, sare sozialetarako materiala, buletin
digitalerako diseinua, kartela eta liburuxka. Horrela, ikastetxe eta
elkarte bakoitzak baliabide sorta bat jaso zuen, eta, horrekin batera,
argibideak ematen zituen dokumentu bat, ReActívate+ ikastetxean
ezagutarazteko eta parte-hartzea sustatzeko.
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• Hezkuntza-arloko elkarte eta erakundeen kasuan, berariazko kode
baten eta logotipoaren bidez pertsonalizatu ziren. Kasu batzuetan,
pertsonalizazio hori kode bakar baten bidez egin zen elkartea
osatzen duten ikastetxe guztientzat (EHIGEren kasuan), eta beste
kasu batzuetan, guztiak programaren 1. eta 2. faseetan, ikastetxe
bakoitzari kode bat esleitu zitzaion. Materialak, azalpen-agiri
batekin batera, elkarteko arduradunari eman zitzaizkion, elkarteak
bidalketa egin zezan edo, hala badagokio, materiala ikastetxe
bakoitzeko arduradun bakoitzari bidal ziezaion. Gainerako
ikastetxeetan bezala, ikastetxe bakoitzak bere komunikaziomateriala jaso zuen, berariazko kode eta logotipoarekin: bannerra,
prezi formatuko aurkezpena, sare sozialetarako materiala, buletin
digitalerako diseinua, kartela eta liburuxka. Horrela, ikastetxe
bakoitzak bere baliabide-multzoa jaso zuen, erabilera errazteko
jarraibideak jasotzen zituen dokumentu batekin batera, ikastetxean
ReActívate+ ezagutarazteko eta parte-hartzea sustatzeko.

3.3.1. ZENTROAK ERAKARTZEA
Hirugarren fase honetan, berriz ere harremanetan jarri gara harremanetan
jarri ginen edo aurreko fasean baieztatzeke zeuden ikastetxe guztiekin.
Gainera, harremana ezarri zen ikastetxeetako elkarte batzuekin eta parte
hartzeko interesa zuten ikastetxe batzuen informazioa jaso zen. Horietako
batzuk, Ingurugelak informazioa zabaldu zuelako 2020ko irailetik aurrera
(online plataformaren bidez: irailaren 15eko mezua, zonaldekako
koordinazio-bilerak eta mezu oroigarria):

11. taula. –Ikastetxeak eta elkarteak
Ikastetxea/Elkartea

Udalerria/lurraldea

A21

EHIGE
Dolores Ibarruri BHI
IES Juan Antonio Zunzunegi BHI
Colegio Vizcaya

EAE
Abanto-Zierbena
Portugalete
Zamudio

X
X
X
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Armeria Eskola LHII
IES Elgoibar
Muskizko ikastola
Egiluze errenteria
IES Aralar BHI

Eibar
Elgoibar
Muskiz
Errenteria
Alegi

X

X

Hala eskatzen duten eta logotipoa bidaltzen diguten ikastetxeek eta
elkarteek hainbat komunikazio-baliabide jasotzen dituzte, ikastetxean
errazago zabaltzeko. Sortutako komunikazio-baliabide guztiak 2.
Eranskinean daude jasota.
IES Juan Antonio Zunzunegi BHI zentroa Bizkaiko Ikaslanena da.
Programaren 2. Fasean hedapen-baliabideak sortu ziren erakunde
horrentzat. Berriz bidaltzen zaizkio, zabaltzeko.
Taula honetan, ikastetxe eta elkarte bakoitzak bere eskola-komunitatea
parte hartzera gonbidatzeko egiten dituen komunikazio-ekintzetako
batzuk jasotzen dira:
12. taula.- Hedapen-ekintzak eskola-programan
Ikastetxea

Ekintzen adibideak

Ikasgiltza

-

Web argitalpena + hedapena

El Ave María

-

Kartelak + zikularra

EHIGE

-

Web, sare sozialak, buletina

Colegio Vizcaya

-

Zikularra + bloga + ikastetxeko egunkaria

La salle Legazpi

-

Informazioa birbidaltzea

3.3.2. EMAITZAK
Ikastetxeen parte-hartzearen emaitzak irregularrak izan dira:
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13. Taula.- Eskola-programan izandako parte-hartzearen emaitzak
Ikastetxea

Altak

El Ave María Ikastetxea

5

IES Dolores Ibarruri BHI

4

Colegio Vizcaya

109

Muskizko Ikastola

10

IES Juan Antonio Zunzunegui BHI

10

Ikasgiltza

3

Zuazola Larraña BHI

1

IES Elgoibar BHI

14

IES Aralar BHI

3

Armeria Eskola LHII

6

EHIGE

6

14. taula.- Eskola-programaren konparazioa
1. fasea

2. fasea

3. fasea

Parte hartzen duten ikastetxe berriak

7

11

8

Parte hartzen duten elkarte berriak

1

9

1

Kontaktatutako zentroak

7

23

10

Kontaktatutako elkarteak

1

11 + HHI +
Berritzegune

4

Eskola programaren alta guztiak

40

404

172

3.3.3. ONDORIOAK
Materialak bide digitalak soilik erabiliz ikastetxeetan zabaltzeak hainbat
inpaktu izan ditu ikastetxe bakoitzean. Batzuetan ikusten da sare sozialen
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bidez egindako lanak ez duela oihartzun handirik izan. In situ parte hartzen
duten ikastetxeen inplikazio handiagoa bilatu behar da.
Covid-19ko osasun-krisiak eta horren ondorioz eskola-komunitateak bizi
duen ziurgabetasun-giroak ere eragina izan dute emaitza horietan.

3.4.

ETXEEN PLATAFORMA

3.4.1. SARRERA
GAP Plataformak etxeko eguneroko portaeraren gainean lan egiten du
zuzenean, activate.programagap.es atari interaktiboaren bidez. Aplikazio
horretara sartzeko, programaren webgune orokorra erabil daiteke:
www.reactivatemas.eus
Plataformaren galdetegiak eta eskuliburuak lehen fasean bezala
mantendu dira. Eduki guztiak Nazio Batuek definitutako GJHekin
lerrokatuta daude.
Bere lanaren funtsezko pieza zenbait eskuliburutan oinarritzen da, eta
horietan jasangarritasunari dagokionez 4 erantzukizun-mailen gaineko
ekintzak jasotzen dira: etxe eko-arduradunak, etxe eko-eraginkorrak,
etxe eko-liderrak eta etxe eko-solidarioak, eguneroko jarduerak
ingurumenean duen eragin negatiboa murrizteko.
Edizio honetan, plataforma unibertsitateen programa osatzeko erabili da,
ikastetxeei zuzendutako programaren ardatz gisa, eta herritar guztiei
zuzendutako oinarrizko komunikazio-kanpaina bat ere badago. Gainera,
kanpaina
espezifikoak
egin
dira
erakunde
bazkide
eta
kolaboratzaileentzat, eta akordioak lortu dira erreferentziazko erakunde
batzuekin.
Kanpainaren
ardatza
programaren
webgunea
izan
da:
www.reactivatemas.eus. Webgune erakargarri eta arina, interesdunek
izena ematea errazten duena.
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Orain arte (26/07/21), 3.435 etxe erregistratu dira guztira, eta etxeetako
inskripzioez gain, ikastetxeetan, ikastetxeetako elkarteetan eta
unibertsitate-komunitatean egindako zabalkundea ere sartu da. Altek
denboran izan duten bilakaera 4. Eranskinean kontsulta daiteke.

3.4.2. JAKINARAZPENA
Edizio hau erakunde bazkide eta laguntzaileentzako, ikastetxeentzako,
unibertsitateentzako eta beste erakunde batzuentzako kanpaina
espezifikoetan oinarrituta antolatu da. Gainera, Euskal Autonomia
Erkidegoko familia guztiek parte har dezakete kanpaina orokorraren bidez.
Komunikazio-materialen hainbat diseinu sortu ziren:
• Hedapen orokorreko materialak, berariazko kode edo logotiporik
gabeak, publiko orokorrari edo 50 pertsonatik beherako plantilla
duten erakundeei zuzenduak. Udalek, toki-erakundeek eta abarrek
erabili dituzte. Helburu horrekin diseinatu dituzte: bannerra, prezi
formatuko aurkezpena, sare sozialetarako materiala, buletinerako
diseinua, kartela eta liburuxka. Dokumentu honen 1. Eranskinean
zehazten diren komunikabide orokorren bidez zabaltzen dira.
o Hedapen-elementu horiek erabiltzen dituzte fase honetan
harremanetan jarri diren Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako
toki-erakundeek eta Udalsarea 2030 erakunde laguntzaileak.
Bere publikoa udalerrietako herritar guztiak dira.
• Erakunde bazkideak eta laguntzaileak: Logotipoarekin eta
kodearekin pertsonalizatutako material guztiak bidaltzen zaizkie
erakunde bazkide eta laguntzaileei.
o Lehen kanpaina bateratu bat koordinatzen da otsailaren
2rako. Material pertsonalizatuak 11 erakunde bazkide eta
laguntzailerentzat bidaltzen
dira berriro.
Material
pertsonalizatuak dira, beren kode eta logotipo espezifikoekin,
erakunde horien barruan barne-hedapen bat egin ahal
izateko diseinatuak, langileen, bezeroen eta abarren
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inplikazioa lortzeko. Dokumentu honen 1. Eranskinean
zehazten diren komunikabideen bidez zabaltzen dira.
Erakunde bazkide edo laguntzaile bakoitzak bere iritziz dituen
baliabideak erabiltzen ditu bere erakundean materialak
barrutik zabaltzeko.
o Liburuxken bidez, bigarren fasean izena eman eta
programaren bost galdetegiak osatzen dituzten pertsonek
hainbat sariren zozketan parte hartzeko aukera izango dutela
iragartzen da. Euskal Herriko landetxe batean egindako
egonaldi bat, produktu ekologikoak biltzen dituen saski bat
edo bizikletak dira parte hartu ahal izango duten sariak.
Zozketa 2021eko irailean egingo da.
• Ikastetxeak: Material espezifikoak eta pertsonalizatuak sortzen dira
ikastetxe bakoitzaren kode eta logotipoarekin, eta ikastetxe
bakoitzak kontuan hartzen dituen bitartekoen bidez zabaltzen dira.
Azkenik, fase honetan, 8 ikastetxek eta eskola-munduko erakunde
batek modu aktiboagoan parte hartzen dute. Horrela, guztira, 8
kode espezifiko berri sortu dira eta 8 material-bloke pertsonalizatu
dira. Material batzuk ikastetxe bakoitzerako sortzen dira, eta beste
batzuk, oro har, ikastetxeen elkarterako. Ikastetxeen atala txosten
honetako 3.3. puntuan islatzen da zehatzago.
• Unibertsitateak: 2 unibertsitatek (UPV/EHU eta UNED) etxeak
programa zabaldu dute. UPV/EHU, zehazki, unibertsitateentzako
berariazko programaren osagarri gisa. Zabalkundea baliabide
pertsonalizatuak erabiliz egin da, logotipoa eta kode espezifikoa
barne. Kode eta logotipo espezifikoa duten materialen hiru bloke
pertsonalizatu sortu dira (Deustuko Unibertsitateak ez ditu erabili):
Bannerra, aurkezpena prezi formatuan, sare sozialetarako
materiala, buletinerako diseinua, kartela eta liburuxka. UPV/EHUren
kasuan, beste baliabide batzuk ere sortu dira. Batez ere bitarteko
digitalen bidez eta kartelak jarrita egin dira. Gainera, otsaileko
kanpaina UPV/EHUko Jasangarritasun Zuzendaritzarekin ere
koordinatu zen, eta informazio-standak antolatu eta jarri ziren
unibertsitatearen hiru campusetan. 7. Eranskinak informazio
zehatzagoa jasotzen du standak jarri ziren egun eta puntuei buruz.
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Aurten, UPV/EHUren kasuan, etxeak programaren plataforman
erabiltzen diren eskuliburuak pertsonalizatu dira. Horrela, material
espezifikoagoak lortu dira, unibertsitate-eremuarekin zuzenean
lotutako gaiei buruz hausnartzen laguntzeko.
• Beste erakundeak: Jasangarritasunaren arloko erreferentziazko
erakundeek logotipo eta kode espezifikoa duten baliabide
pertsonalizatuak ere zabaldu dituzte. Erakunde horietako
bakoitzerako kode espezifiko bat sortu da, eta materialak
logotipoarekin pertsonalizatu dira: bannerra, aurkezpena prezi
formatuan, sare sozialetarako materiala, prentsa-oharra eskatuko
balute, buletina, kartela eta liburuxka. Material-bloke bakoitza
erakunde bakoitzari emango zaio, dagokion jarraibidedokumentuarekin batera, horietako bakoitzak egoki iritzitako
bitartekoen bidez zabal dezan. Ez da erakunde berririk sartu, baina
parte hartzen ari zirenek programa zabaltzen jarraitu dute.
Material pertsonalizatu horietako batzuen adibideak txosten honen 6.
Eranskinean jaso dira.
3.4.3. EMAITZA OROKORRAK (2021EKO UZTAILAREN 14AN)
Hona hemen etxeak programa amaitzean parte hartu duten familien
artean antzeman diren ohitura-aldaketak:
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15. Taula. Emaitza orokorrak
ARABA
EKO-Arduratsuak
• Behar ez dituenean argiak beti itzaltzen dituztenen ehunekoa % 15,39 igo da.
• 10 minutu baino gehiagoko dutxak hartzen dituzten pertsonen ehunekoa % 7,69
murriztu da.
• Orain, galdetegia erantzun duten pertsonen % 23,08k erabili eta botatzeko produktuak
erabiltzen ditu, hala nola paperezko zapiak edo bizarra mozteko makinak. Ehuneko
hori lehen % 34,62 zen.
• Paperezko/kartoizko edukiontziak % 3,84 gehiago erabiltzen dira orain.
Plastikozko/metalezko edukiontzien erabilerak % 3,85 egin du gora.
• Kasuen % 75 eta % 99 artean garraio publikoa erabiltzen duten pertsonen ehunekoa
% 3,84 igo da.
EKO-Eraginkorrak
• Etxeko A klaseko edo goragoko etxetresna elektriko guztiak dituzten pertsonen
ehunekoa % 11,54 igo da.
• Pertsonen % 3,85ek ura aurrezteko gailuak ditu txorrota gehienetan.
• Orain, % 7,69 pertsona gehiagok eramaten du poltsa edo orgatxoa erosketak egitera.
• Urtean % 7,69 pertsona gehiagok egiten ditu 300 eta 700 kilometro arteko bidaien
% 75 autoz.
EKO-Liderrak
• Pertsonen % 7,69 gehiagok astean bidaien % 75 baino gehiago oinez egiten ditu.
• % 7,69 igo da bizikletaz astean egiten diren bidaien % 75-99 bitartean egiten dituzten
pertsonen ehunekoa.
• Pertsonen % 38,46k inguruko eremuetatik (beren autonomia-erkidegotik) datozen
elikagaiak erosten zituen. Ehuneko hori % 3,85 igo da.
• Orain nekazaritza ekologikotik datozen produktuak erosten dituzten pertsonen
ehunekoa % 11,54 igo da.
• Aurrez egindako produktuak inoiz kontsumitzen ez dituzten pertsonen ehunekoa
% 7,69 igo da.
EKO-solidarioak
• Programa hastean, erantzunen % 34,82k adierazten zuten gizarte- edo ingurumenboluntariotzako ekintzetan parte hartzen zutela, eta, amaitzean, ehunekoa
% 38,46raino igotzen da.
BIZKAIA
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EKO-Arduratsuak
• Pertsonen % 12,05 gehiagok itzaltzen ditu beti aparatuak eta argiak, behar ez
dituenean.
• Etxeko tenperatura udan 25º C-tik behera ez dutenen ehunekoa % 5,55 igo da.
• Orain 2 eta 5 minutu arteko dutxak hartzen dituztenen ehunekoa % 7,23 igo da.
• Orain, % 3,13 hazi da erabili eta botatzeko produktuak erabiltzen ez dituzten
pertsonen kopurua, hala nola paperezko zapiak edo bizarra mozteko makinak.
• Paperezko edukiontziak erabiltzen dituzten pertsonen ehunekoa % 7,11 igo da.
Ehunekoaren igoera hori % 4,09koa da beirazko edukiontzien kasuan, % 6,02koa
plastikozko/metalezko edukiontzien kasuan, eta % 9,16koa hondakin arriskutsuen
edukiontzien kasuan.
• Asteko bidaien % 100 garraio publikoan egiten duten pertsonen ehunekoa % 2,17 igo
da.
EKO-Eraginkorrak
• Etxean A klaseko edo goragoko etxetresna elektriko guztiak edo ia guztiak dituzten
pertsonen ehunekoa % 8,31 igo da.
• Txorrotetan ura aurrezteko gailurik instalatuta ez duten pertsonen ehunekoa % 5,66
jaitsi da.
• Produktuen etiketak erosi aurretik batzuetan irakurtzen dituztenen ehunekoa % 5,3
igo da.
EKO-Liderrak
• Astean % 100 oinez bidaiatzen duten pertsonen ehunekoak % 3,01 egin du gora.
• Astean behin gutxienez beste egun batzuetako soberakinekin otordua egiten duten
pertsonen ehunekoa % 0,48 igo da.
• Eremu hurbiletatik datozen elikagaiak beti edo ia beti erosten direla adierazten duten
erantzunen ehunekoa % 51.33tik % 56,51ra igo da programaren garapenari esker.
• Nekazaritza ekologikotik datozen produktuak beti edo ia beti erosten direla adierazten
duten erantzunen ehunekoak gora egin du programaren garapenari esker (% 7,95).
• Aurrez egindako produktuak inoiz edo ia inoiz kontsumitzen ez dituzten pertsonen
ehunekoa % 7,84 hazi da programaren garapenari esker.
EKO-solidarioak
• Ingurumen- edo gizarte-izaerako elkarteren bati laguntzen diola adierazten duten
baiezko erantzunen ehunekoak gora egin du programaren garapenari esker:
programaren hasieran % 42,17koa zen, eta amaieran, berriz, % 45,3koa.
GIPUZKOA
EKO-Arduratsuak
• Programa hastean, erantzunen % 42,49k adierazten zuten beti itzaltzen zituztela
aparatuak eta argiak, behar ez zituztenean, eta, amaitzean, ehuneko hori % 52,85era
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•
•
•
•

igo da.
Programa hastean, erantzunen % 73,58k adierazten zuten inkestatutako pertsonen
tenperatura udan 25º C-tik beherakoa zela, eta programa amaitzean, ehunekoa
% 68,39ra jaitsi da.
Programa hastean, erantzunen % 31,09k adierazten zuten dutxak 2 eta 5 minutu
bitartean irauten zuela, eta programa amaitzean, ehuneko hori % 38,86raino igo da.
Programa amaitu ondoren, erabili eta botatzeko produktu gutxi erabiltzen dituela edo
ez dituela erabiltzen adierazten zuten erantzunen ehunekoak % 8,3 egin du gora, hala
nola paperezko zapiak edo bizarra mozteko makinatxoak.
Programa hastean, erantzunen % 76,17k adierazten zuten % 75-99k erabiltzen
zituztela paper/kartoizko edukiontziak; programa amaitzean, berriz, ehuneko hori
% 79,27raino igo da.
EKO-Eraginkorrak

• Programa hastean, erantzunen % 61,66k adierazten zuten etxeko etxetresna elektriko
guztiak edo ia guztiak A motakoak edo hortik gorakoak zirela. Programa amaitzean,
ehunekoa % 66,84raino igo da.
• Txorrota guztietan ura aurrezteko gailuak instalatuta dituzten pertsonen ehunekoa
% 5,18 igo da programaren garapenari esker.
• Programaren hasieran eta amaieran, erantzunen % 95ek baino gehiagok adierazten
dute beren poltsa edo orgatxoa daramatela erosketak egitera joaten direnean beti
edo, gutxienez, batzuetan.
EKO-Liderrak
• Programaren hasieran, erantzunen % 8,81ek adierazten zuten astean oinez egiten
dituzten bidaien ehunekoa % 100 dela; programa amaitzean, berriz, ehuneko hori apur
bat igo da, % 1,55.
• Programaren hasieran, erantzunen % 1,04k adierazten zuten bizikletaz egiten zituztela
bidaien % 100 astean. Programa amaitzean, ehuneko hori % 5,18ra igo da.
• Programaren hasieran, erantzunen % 5,18k adierazten zuten beti erosten zituztela
inguruko eremuetatik datozen produktuak (zure autonomia-erkidegokoak). Programa
amaitzean, ehuneko hori % 7,77ra igo da.
• Programaren hasieran, erantzunen % 16,06k adierazten zuten nekazaritza ekologikotik
datozen produktuak erosten zituztela ia beti. Programa amaitzean, ehuneko hori
% 22,28ra igo da.
• Programaren hasieran, erantzunen % 81,35ek adierazten zuten ez dituztela inoiz edo
ia inoiz kontsumitzen aurrez egindako produkturik, eta programa amaitzean, ehuneko
hori % 82,39raino igo da.
EHIGE
(emaitzak ez dira guztiz adierazgarriak, parte-hartzaile gutxik amaitu baitute
programa)
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EKO-Arduratsuak
• Erantzunen % 100ek adierazten dute bere etxeko tenperatura udan 25º C-tik
beherakoa dela.
• Orain 2 eta 5 minutu arteko dutxak hartzen dituztenen ehunekoa % 0tik % 100era igo
da programaren garapenari esker.
• Paperaren, beiraren, plastikoaren/metalaren edo hondakin arriskutsuen edukiontziak
orain % 75-99an erabiltzen dituztenen ehunekoa % 0tik % 100era igo da.
• Programa amaitzean, erantzunen % 100ek adierazten dute asteko bidaien % 75-99
garraio publikoan egiten dituztela.
EKO-Eraginkorrak
• Programa amaitu ondoren, pertsonen % 100ek A klaseko edo goragoko etxeko
etxetresna elektrikoen erdia du orain.
• Programa amaitzean, pertsonen % 100ek bere poltsa edo orgatxoa eramaten du
erosketak egitera.
• Erantzunen % 100ek adierazten dute orain urtean 300 eta 700 kilometro arteko
bidaien % 75 autoz egiten dituztela.
EKO-Liderrak
• Erantzunen % 100ek adierazten dute orain nekazaritza ekologikotik datozen
produktuak erosten dituztela.
UPV/EHU
EHUko klima ekintza
• Aparatuak eta argiak behar ez dituzunean itzaltzen dituzten pertsonen ehunekoa
% 19,39 igo da.
• Bizikletaz astean egiten diren bidaien % 50-74 baino gehiago egiten dituzten
pertsonen ehunekoa % 2,42 igo da.
• Astean egiten diren bidaien % 78-99 autoz egiten dituzten pertsonen ehunekoa % 1,21
igo da.
• Astean zehar garraio publikoan egiten diren bidaien % 75 baino gehiago egiten
dituzten pertsonen ehunekoa % 4,24 igo da.
• Astean egiten diren bidaien % 50-74 baino gehiago bizikletaz egiten dituzten
pertsonen ehunekoa % 2,42 igo da.
EHUko ura ekintza
• Orain garbigailua eta ontzi-garbigailua % 100ean bete ohi dutenen ehunekoa % 12,72
igo da.
• Orain 10 minutu baino gehiagoko dutxarik hartzen ez dutenen ehunekoa % 10,31 jaitsi
da.
• Orain, lorategia edo terraza ureztatzeko 10 litro ur baino gutxiago erabiltzen dituela
dioten erantzunen ehunekoak % 4,24 egin du gora.
• Etxea garbitzeko orain ia inoiz produktu kimikorik erabiltzen ez dutenen kopurua
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% 1,22 igo da.
• Orain, erosketa egitean, erantzunen % 18,18k adierazten dute kontuan hartzen dela ur
hori egiteko behar den ur kontsumoa.
EHUko kontsumo arduratsua ekintza
• Erosketak egitera joatean beren poltsa edo orgatxoa beti eramaten duten pertsonen
ehunekoa % 6,06 igo da.
• Nekazaritza ekologikotik datozen produktuak beti edo batzuetan erosten dituzten
pertsonen ehunekoa % 4,24 eta % 3,63 igo da, hurrenez hurren.
• Nekazaritza ekologikotik datozen produktuak beti edo batzuetan erosten dituzten
pertsonen ehunekoa % 1,82 eta % 3,63 igo da, hurrenez hurren.
• Orain, % 9,1 igo da erabili eta botatzeko produktuak (paperezko zapiak, bizarra
mozteko makinak...) inoiz edo ia inoiz erabiltzen ez direla adierazten duten erantzunen
ehunekoa.
EHUko komunitate iraunkorra ekintza
• Gizarte- edo ingurumen-boluntariotzako ekintzetan parte hartzen duten pertsonen
ehunekoa % 1,21 igo da.

Gainera, amaierako inkesta bat egin da parte-hartzaileen artean
plataforma baloratzeko.
16. Taula.- Gogobetetze-galdetegiaren emaitzak
Galdera

Nola izan zenuen
programaren berri?

Baliagarria izan zaizu?

Erantzun posiblea
Prentsa
Gutuna
Irratia
Telebista
Iragarkia
Kartela
Liburuxka
Lanean
Lagun batengatik
Interneten
Bai
Ez
Ez dut gogoratzen
Ez dut erantzungo
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Erantzunen %a
11,76
11,76

2,35
1,18
8,24
30,59
5,88
28,24
89,41
4,71
5,88
49

Bai, gai batzuetan
Bai, pixka bat
Lagundu zizun
landutako gaietan zure Ez
portaera aldatzen?
Ez dut gogoratzen
Ez dut erantzungo
Erdia baino gehiago
Erdia baino gutxiago
Mantendu al dituzu
gomendatutako
Ez
ohiturak eta portaerak? Ez dut gogoratzen
Ez dut erantzungo
Gomendatuko zenieke Bai
pertsona ezagunei
Ez
(lagunak, senideak,
Ez dut gogoratzen
etab.) kanpainan parte
Ez dut erantzungo
hartzea?
Webgunea
Kanpaina egiteko, zein
sistema iruditzen zaizu Telefonoaren aplikazioa
egokiena?
Bileretan parte hartzen ari diren etxe-taldeak
Arreta pertsonala

58,82
31,76
8,24
1,18
84,71
11,76
1,18
2,35
89,41
8,24
1,18
1,18
76,47
8,24
8,24
7,06

Emaitza horietatik honako hau ondoriozta daiteke:
• Enpresa eta Internet dira programa ezagutzeko modurik ohikoenak:
erantzunen % 30,59 eta % 28,24, hurrenez hurren.
• Erantzun duten parte-hartzaileen % 89,41i programaren inkesta
interesgarria iruditu zaie.
• Programaren inkestari erantzun dioten parte-hartzaileen % 58,82ri
lagundu zien aztertutako gaietan zuten portaera aldatzen.
• Inkestari
erantzun
dioten
parte-hartzaileen
% 84,71k
gomendatutako ohiturei eta portaerei eutsi die.
• Inkestari erantzun dioten parte-hartzaileen % 89,41ek gomendatuko
lieke kanpainan parte hartzea pertsona ezagunei (lagunak, senideak,
etab.).
• Inkestari erantzun dioten parte-hartzaileen % 76,47k uste du
webgunea dela kanpaina egiteko sistemarik egokiena.
Emaitza horiek eguneratu gabe daude, udazkenean programa amaitzean
inkesta bidaltzen denean.
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3.4.4. PROGRAMAREN INPAKTUA
Ondorengo taulan ikus daitekeenez, txosten hau idazteko behin-behineko
datara arte, % 36,11 Araban, % 36,80 Bizkaian % 27,89 Gipuzkoan, % 16,67
EHIGEn eta % 54,82 EHUn amaitu da programa osoa. Kontuan izan behar
da plataforma programa amaitu arte egongo dela zabalik; beraz, behin
betiko emaitzak ezin izango dira ordura arte ezagutu.

17. Taula. - Galdetegi osatuak
(2021eko uztailaren 14an)
Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

EHIGE

UPV/EHU

72

2.255

692

6

301

1. eko-arduratsuak

65

2.022

553

5

283

2. eko-eraginkorrak

40

1.205

310

2

209

3. eko-liderrak

37

1.034

259

2

190

4. eko-solidarioak

33

926

222

2

176

Bukaera

26

830

193

1

165

Osoak

Erregistratuak

5. Eranskinean lurralde bakoitzeko altak jasotzen dira, udalerriaren,
ikastetxearen, erakundearen edo unibertsitatearen arabera.
Aurtengo parte-hartzearen emaitzak desberdinak dira. Unibertsitateetan
parte-hartze handia da nagusi, eta erakunde bazkide eta laguntzaileetan
eta ikastetxeetan, berriz, espero zena baino txikiagoa.
Programaren 1. fasean udalerrien parte-hartzea 73 posta-kodeetan
oinarritu zen (6 Araban, 55 Bizkaian eta 12 Gipuzkoan). Bigarren fasean,
zenbaki hori 146 posta-koderaino igo da (16 Araban, 73 Bizkaian eta 57
Gipuzkoan). Hirugarren fase honetan 191 posta-kode daude (31 Araban,
85 Bizkaian eta 75 Gipuzkoan). Gorakada hori gauzatu diren komunikaziowww.reactivatemas.eus
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ekintzen ondorio da. Toki-erakundeen inplikazioak (mankomunitateak,
jasangarritasun-bulegoak, etab.) programa biztanle gehiagorengana iristea
lortu du.
18. taula.- Erakunde motak eskualdeka

KPen %a, guztira

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

% 100

23,6 %

72,06 %

EHIGE

Unibertsitateko %a,
guztira

35,6 %

Erakundeen %a,
guztira

19,4 %

12,61 %

Eskola programaren
%a, guztira

21,4 %

15,33 %

% 100

% 100

% 100

% 100

GUZTIRA

% 100

UPV/EHU

% 100

% 100

Unibertsitateak programari dagozkion emaitzak Bizkaiko kanpainan agertzen dira,
nahiz eta benetan Euskal Herri osoko emaitzak jaso. 2021eko otsailetik aurrera,
UPV/EHUk berariazko kanpaina bat abiarazi zuen, hala eskatuta. Horrela,
unibertsitateak programaren emaitza berriak Bizkaian sartzen dira, UPV/EHUkoak izan
ezik, horiek kanpaina eta emaitza propioak baitituzte.

Altek denboran izan duten bilakaera 4. Eranskinean kontsulta daiteke.

4. BESTE GAI BATZUK
4.1.JAKINARAZPENA
o Orokorra
Komunikazio-kanpainak ikuspegi nagusi batekin egin ziren:
erregistroak areagotzeko plataforma sustatzea. Dokumentuaren 1.
Eranskinean xehetasunez jasotzen dira komunikazio-ekintza horiek.

o Erakunde

bazkide eta laguntzaileen zabalkundea:
webguneak, bezeroekiko komunikazioa, sare sozialak, etab.
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Erakunde bazkide eta laguntzaileek ReActívate+-ek sortutako
baliabide pertsonalizatuak zabaldu zituzten, erakunde bakoitzak
aintzat hartutako bitartekoen bidez. Jarduketa zehatzak 1.
eranskinean jaso dira.
o Programaren webgune espezifikoa: www.reactivatemas.eus
Lehen fasean sortutako webgunea erabiltzen jarraitzen da.
Webgunearen hasierako orrialdean partaidetzarako deia dago, eta
bere egituran erakunde bazkideak eta laguntzaileak, programa
garatzen den testuingurua eta programaren xehetasunak jasotzen
dira. Hirugarren fase honetan, irudia berriro aktibatzen da, zozketa
webgunearen hasierako orrialdean eta zozketaren oinarrien atala
sustatzeko.
Webgunearen diseinua erraza eta praktikoa da, eta Garapen
Jasangarriko Helburuen koloreen ildoko diseinua du, hain zuzen ere,
programaren ardatza. Web-orriari buruzko datuak 8. eranskinean
jasotzen dira.

o Sare sozialak: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram eta
Discord
LinkedIn kontu bat sortu da, programa lanaren eta enpresaren
eremuan zabaltzeko. Discorden profil bat ere sortu da, komunitatea
sortzeko helburuarekin. ReActívate+-en Facebookeko profilak 430
jarraitzaile ditu gaur egun, 368 Twitterreko kontuak, 677 LinkedInek eta 571 Instagramek. Discordek 24 pertsona ditu. ReActívate+eko sare sozial guztiak indartu egin dira 3. fase honetan.
Sare sozialei buruzko datuak 8. eranskinean jasotzen dira.

o Udalerriak: Webguneak, kartelak, sare sozialak, etab.
Udalerri edo elkarte batzuek berariazko ekintzak jarri dituzte abian
kanpaina orokorra herritarren artean zabaltzeko.
o Akordioak erakundeekin:
Hirugarren fase honetan, probintzia bakoitzeko erreferentziazko
toki-erakundeekin harremanak ezarri dira, ekimena ohiko
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mekanismoen bidez zabal dezaten. Honako erakunde hauekin jarri
gara harremanetan:
• Araba: Arabako Lautadako Koadrilla, Arabako Errioxako
Koadrilla, Gorbeialdeko Koadrilla, Arabako Mendialdeko
Koadrilla, Aiarako Koadrila, Añanako Koadrilla eta
Gasteizko Udala.
• Bizkaia: Debegesa Toki Garapenerako Agentzia,
Arratiako Udalerrien Mankomunitatea, Busturialdeko Ur
Partzuergoa,
Busturialdeko
Gizarte
Zerbitzuen
Mankomunitatea, Nerbioi ibaiaren ezkerraldeko
Mankomunitatea,
Durangoko
Merinaldearen
Mankomunitatea, Enkarterriko Mankomunitatea, LeaArtibaiko
Mankomunitatea,
Lea
Ibarra
Udal
Mankomunazgoa,
Uribe
Kostako
Zerbitzu
Mankomunitatea,
Txorierriko
Zerbitzu
Mankomunitatea, Mungialdeko Gizarte Zerbitzuen
Mankomunitatea,
Uribe
Butroe
Zerbitzuen
Mankomunitatea, Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal,
Alonsotegiko Udala, Amorebieta-Etxanoko Udala,
Berrizko Udala, Bilboko Udala, Erandioko Udala,
Ereñoko Udala, Getxoko Udala, Leioako Udala, Muskizko
Udala, Otxandioko Udala eta Zierbenako Udala.
• Gipuzkoa: Tolosaldea Garatzen, Goieki, Debegesa,
Debagoieneko Mankomunitatea, Iraurgi Berritzen,
Oarsoaldea, Uggasa, Donostia Sustapena, Cristina Enea,
Urola Kosta, Beterri Buruntza 2021 eta Beizamako
Udala.
Gainera, Udalsarea 2030ek bere baliabideen bidez zabaltzen
du programa, programan erakunde laguntzaile gisa sartu
ondoren.
o Unibertsitateak:
Hala pentsatu duten unibertsitateek, ReActívate+ programaren
idazkaritzak emandako materialak erabiliz, ekintza-kanpaina
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espezifikoak diseinatu dituzte beren komunitatean etxeen
plataforma ezagutarazteko. Horretarako, bidali zaizkien baliabide
pertsonalizatuak, kodea eta logotipoa erabili dituzte. Gainera,
UPV/EHUren kasuan, ReActívate+ programak stand informatiboak
antolatu ditu (Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Campusak)
programaren berri emateko. Fakultate bakoitzaren komunikaziokanpainak eta beharrak ReActívate+ programaren ordezkaritzaz eta
fakultateez arduratzen diren taldeen artean adostu ziren.
•

UPV/EHU: Kanpainaren oinarria hedabide digitalen,
kartelen, sare sozialen eta abarren bidezko
zabalkundea izan zen. Gainera, programa osatzen
zutenei 0,5 kreditu lortzeko aukera eskaini zitzaien, eta
horrek positiboki lagundu zuen sektore horren partehartzearen arrakastan.

o ReActívate+ programak 8 informazio-stand jarri zituen
UPV/EHUko hiru campusetan, programaren berri
emateko. 7. Eranskinean standak zein egunetan
eta lekutan jarri ziren azaltzen da.
•

Deustuko Unibertsitatea: Unibertsitateak etxeen
plataforma zabaltzeko materialak bazituen ere, ez zen
hedapen-ekintzarik egin. Kasu horretan, programa
osatzen zutenei 0,5 kreditu lortzeko aukera ere
ematen zitzaien.

•

UNED: Kanpainaren oinarria hedabide digitalen,
kartelen, sare sozialen eta abarren bidezko
zabalkundea izan zen.

o GAP idazkaritza
GAP Idazkaritzak
komunikazioan.

funtsezko

eginkizuna

bete

du

kanpainaren

Aurtengo edizioan emaitzak desberdinak izan dira. Unibertsitateetan
parte-hartze handia izan den bitartean, batez ere standetan lortutako
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altak direla eta, ikusten da parte-hartze txikiagoa izan dela ikastetxeetan
eta erakundeetan.
Informaziorako izen-ematea eta sarbidea erraztu duen webgunearen
balioa azpimarratu nahi dugu, bai eta berrabiarazpenen eta sare
sozialetan egindako lanaren balioa ere.

4.2.JARRAIPEN-BATZORDEA
o Bilerak
Hirugarren fase honetan, honako bilera hauek egin dira:

19. taula. - Bileren laburpenak
Bileraren data

Tokia

Dokumentua

2020ko irailaren 29a

Bilera birtuala Zoom plataformaren bidez

1. akta

2020ko abenduaren 1a

Bilera birtuala Teams plataformaren bidez

2. akta

2021eko apirilaren 20a

Bilera birtuala Teams plataformaren bidez

3. akta

2021eko ekainaren 29a

Bilera birtuala Teams plataformaren bidez

4. akta

2021eko irailaren 21a

Bilera birtuala Zoom plataformaren bidez

5. akta (idazteke)

4.3.GORABEHERAK
Programa pandemia-garaian beharrezkoa zen erdi-birtualtasunera
egokituta zegoen, eta gorabeherarik gabe garatu zen. Oraindik ere
lehentasuna ematen zaio topaketa birtualak egiteari eta bitarteko
digitalen bidezko komunikazioari. Web-orriaren presentzia indartzen da
eta sare sozialetako presentzia handitzen da. Programak erresilientziagaitasun ona du.
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4.4.AZKEN ANALISIA: UNIBERTSITATEAK
Kanpaina amaitzean, galdetegiak bidali zitzaizkien UPV/EHUko
unibertsitateen programan parte hartu zuten 9 taldeei eta Deustuko
Unibertsitatean parte hartu zuten 4 taldeei (ura, hondakinen kudeaketa,
elikagaiak xahutzea eta elektrizitatea). Parte hartu duten fakultateetako
taldeak osatzen dituzten 118 pertsonetatik 24k erantzun dute galdetegia.
Emaitza garrantzitsuenak 9. Eranskinean jaso dira.
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1. eranskina: Komunikazio-ekintzen laburpena
Komunikazio-ekintza mota
Sare sozialak(1)
Gertaerak

Inpaktuak
4.034
206 alta

Informazio-bidalketak (2)

Ez dira ezagutzen

Bitarteko digitalak

Ez dira ezagutzen

Otsaileko berrabiatzearen komunikazio-ekintzak

482 alta

(1) Kalkulatutako datuak, baldin eta mezua jasotzen duten hiru pertsonatik batek benetan irakurtzen badu.
(2) Suposatzen dugu zuzeneko informazio-bidalketak osorik irakurtzen direla.

Ekintza mota

Sare sozialak

Bioterra azoka
Produktu
ekologikoen,
bioeraikuntzaren,
energia
berriztagarrien
eta kontsumo
arduratsuaren
Euskadiko azoka
Programaren
hedapena
Udalsarea
2030en bidez
Erakundeak

Erakundea

Hedapena

Publikoa
3811 jarraitzaile
Twitterren + 6070
jarraitzaile
Facebooken + 1802
jarraitzaile
Instagramen + 418
jarraitzaile LinkedInen

Aranzadi

Aranzadi

Stand informatiboa azokako 4
egunetan. Ordutegia zabala da.
Hitzaldia urriaren 9an, 16:00etan.
ReActívate+ programa azaltzen.
Eider Conde-Egia eta Uxue
Sarriegi (Aranzadi Zientzia
Elkartea) eta Xabier Esteban
(Naturklima Fundazioa)

IHOBE

Mezu elektronikoa batzorde
teknikoari (ingurumeneko udal
eta eskualde teknikariak) +
batzorde eragilea: alkateak

Bridgestone

Prentsa oharra + azken oparia

Inpaktua

4.034 pertsona

206 alta

186 euskal udalerri

Enpresako langileak

Lurralde
a

Datak

EAE

2020ko
uztailaabuztua eta
iraila

Gipuzkoa

2020ko
urriaren 9, 10,
11 eta 12a,
Ficoba, Irun

EAE

29/10/2020

Lantegia

2020ko urria

Erakundea

Aiarako Kuadrilla

Arabako Mendialdeko Kuadrilla

Mankomunitateen eta udalerrien jarraipena
Hedapena
Estekak
Laudioko udala: web
orrialdea+komunikabideak//
Aiarako udala: azaroko udal
argitalpenaren aldizkaria//
Okendoko udala: abenduko udal
argitalpenaren aldizkaria//
komentatu zen Aiarako
Koadrilako ingurumen batzordea.
Kuadrillaren webgunea + taldea
osatzen duten 6 udalerrien
https://www.arabakomendialdea.eu
webguneak + mezu elektronikoa
s/reactivate/
eta administrazio-batzarretarako
gutuna (udalerria baino
beheragoko erakundeak)

Ekintza mota

Datak

Araba

2020ko
azaroa

Araba

2020ko
azaroa

Arabako Errioxako Kuadrilla

Udalerriko egunkaria

Araba

Arratiako Mankomunitatea

Mankomunitateko aldizkaria

Bizkaia

Bilboko udala

Hedapena webgunean eta
Twitterren

Uribe Kostako mankomunitatea

Hedapena webgunean

Barrikako udala

Hedapena webgunean

https://biobilbao.bilbao.eus/reactiva
te/
http://www.uribekosta.eus/esES/Noticias/Paginas/20201104_ReA
ctivate.aspx
http://www.barrika.eu/esES/Noticias/Paginas/20201109_Rea
ctivateyconstruyamosunmundososte

Bizkaia

2020ko
abendua
2020ko
abendua
2020ko
azaroa

Bizkaia

2020ko
azaroa

Bizkaia

2020ko
azaroa

nible.aspx

Berangoko udala

Hedapena webgunean

Lemoizko udala

Hedapena webgunean

Busturialdeko Gizarte zerbitzuen
mankomunitatea

Prebentzio komunitarioko
teknikaria + kartel presentzialak

Ermuako udala

Durangoko Merinaldeko
Mankomunitatea

Webgunea + komunikabideak +
sare sozialak

Txorierriko mankomunitatea

Web orria + udalen web
informazioa. (Derio)

Muskizko udala

Sareak, udal aldizkaria,
ikastetxeetara ere eramatea.

http://www.berango.net/esES/Noticias/Paginas/20201110_ReA
ctivate.aspx
http://www.lemoiz.eu/esES/Noticias/Paginas/20201109_Rea
ct%C3%ADvateyconstruyamosunmu
ndosostenible-.aspx

Bizkaia

2020ko
azaroa

Bizkaia

2020ko
azaroa

Bizkaia
https://www.ermua.es/pags/index/c
a_DetalleNoticia.asp?Id=10475
http://www.mdurango.org/esES/Noticias/Paginas/20201201_LaM
ancomunidaddeDurangaldeasesuma
alprogramaReActivatequebuscaimpli
caralaciudadaniaparacambiarhabito
syavanzarhacia.aspx
http://www.txorierri.eus/esES/Noticias/Paginas/20201120_ReA
ctivateyconstruyamosunmundososte
nible.aspx

Bizkaia

2020ko
azaroa
2020ko
azaroa

Bizkaia

2020ko
azaroa

Bizkaia

2020ko
azaroa

Bizkaia

2020ko
azaroa

Getxoko udala

Oharra komunikaziora pasatzen
dute, tokiko egunkarian tarteren
bat dutenean argitara
dezaten. Gexoberri (udal
egunkaria) eta web orrian.

Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal

Newsletterra + albistea
webgunean

Amorebieta-Etxanoko udala

Webgunea

Goieki

Albistea webgunean

https://udaltalde21.eus/eu/berrakti
batu-eta-eraiki-dezagun-munduiraunkor-bat-2/
https://www.amorebietaetxano.eus/es/noticias/nacereactivate-el-programa-paraavanzar-en-la-sostenibilidad-deeuskadi
https://www.goierri.eus/es/noticias/
actualidad/1442-programareactivate

Bizkaia

2020ko
azaroa

Bizkaia

2020ko
azaroa

Bizkaia

Gipuzkoa

2020ko
abendua

Ekintza mota

1. eta 2. Faseetan programan parte hartu zuten erakundeen informazioa birbidaltzea
Erakundea
Hedapena
Lurraldea

Datak
2020ko
azaroa

EUDEL

Webgunea, newsleterra eta Twitter

EAE

Gazte saregileak

Gazte Saregileak elkartearen webgunea eta sare sozialak

Bizkaia

2020ko
azaroa

IHOBE

Sare sozialak

EAE

2021eko
urtarrila eta
martxoa

ORTZADAR

Enpresaren berezko argitalpenak, laguntzaileei bidaltzea, etab.

EAE

2020ko iraila

Azoka

BERDEAGO AZOKA

Standa azoka iraunkorrean + parte-hartzea topaketa teknikoan
13/05/2021

EAE

2021eko
maiatzetik
aurrera

Ecivis
jasangarritasuna
ren eguna

Ecivis

EAE

2021eko
maiatza

Hedapena
EKOETXEEN bidez
Enpresako
langileei
zabaltzea

Erakundea

BFA

GARBIKER
EJ

METROA

EROSKI
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa.

Otsaileko berrabiatzearen komunikazio-ekintzak
Hedapena
Esteka
BFAn bidalita: Prentsa-bulegoa. /GAZTEGI proiektua.
/Emakumeen berdintasunerako zerbitzua.
https://www.bizkaia21.eus/
/Gizarte Ekintza. /Adinekoak. Hemen argitaratua: Bizkaia https://www.bizkaia21.eus/interio
21 ataria (www.bizkaia21.eus)/Atarileku, BFAko langileen
r.asp?idpagina=38&idioma=eu
intraneta. /Erreminta-kutxa (www.bizkaia.eus)
Atarilekuren bidez argitaratzen dute (BFArekin
partekatutako intranet), eta Begoñak GARBIKERren
barruan dituen kontaktuei bidaliko die.
Web-orrian argitaratzea eta Sailburuordetzako langileei
posta elektronikoa bidaltzea
Enpresan ingurumen-batzorde bat sortu dute. 7 pertsona
dira eta “behartuta” daude ReActívate+ programan parte
hartzera, Metro Bilbaoren kode espezifikoarekin. Gainera,
trakzio-ekintza bat eginez, Metro Bilbaoko langile guztiak
intraneten bidez parte hartzera gonbidatuko dituzte.
Asmoa da egoitza ezberdinetako jendeak parte hartzea.
Kanpaina zabalduko dute, halaber, bihar gure sare
sozialetan argitaratuko ditugun edukiak partekatuz.
ReActívate+-etik etiketatuko ditugu. Datorren astetik
aurrera eduki propioa sortuko dute.
EROSKIko sare sozialak
Barnean: intraneta, taulak eta posta elektronikoa
langileei. Kanpoan: webgunea eta LinkedIn

Lurraldea

Bizkaia

Bizkaia
EAE

Bizkaia

EAE
Bizkaia

Bilbao Metropoli 30

Sare sozialak: Facebook, LinkedIn eta Twitter. Ikaskideen
artean ere zabaltzea

Posta eguneratu dugu eta
“orainaldira ekarri” dugu
https://www.bm30.eus/colaboraci
on-publico-privada/reactivate/
https://www.bm30.eus/eu/lankide
tza-publiko-pribatuaeu/berraktibatu/
Bihar eta ostiralean aterako den
MetropoliBerriak barne-buletinean
ere agertuko da.
Twitterren:
https://twitter.com/bilbaometropo
li/status/1356559621616451585?s
=20
https://twitter.com/bilbaometropo
li/status/1356561504053657601?s
=20
LinkedInen:
https://www.linkedin.com/posts/bi
lbao-metropoli-30_animatu-etaegin-zure-etxea-iraunkorragoaactivity-6762332458030571520wjms
https://www.linkedin.com/posts/bi
lbao-metropoli30_ap%C3%BAntate-a-hacer-tuhogar-mas-sostenible-activity6762334875539304448-U44U
Facebooken:

Bizkaia

https://www.facebook.com/Bilbao
Metropoli30/posts/395641242770
4952
https://www.facebook.com/Bilbao
Metropoli30/posts/395642185770
4009

Unibertsitatea

Ekintza mota

Informazio-stand-ak

UPV/EHU

UNED BIZKAIA

Komunikazio-material
pertsonalizatua
zabaltzea EHUren
webgunearen bidez
Kartelak inprimatzea
eta jartzea
ReActívate+

Komunikazio-ekintzak unibertsitateetan
Tokia
Mikel Laboa plaza
(Bizkaiko Campusa)
Sarrikoko Ekonomia eta
Enpresa Fakultatea
(Bizkaiko Campusa)
Bilboko Ingeniaritza
Eskola
(Bizkaiko Campusa)
Las Nieves liburutegia
(Arabako Campusa)
Pabiloia
(Arabako campusa)
SHEE
(Arabako campusa)
Oñati plaza
(Gipuzkoako Campusa)
Ignacio María Barriola
(Gipuzkoako Campusa)

Datak
10/02/2021
15/02/2021

Ordutegia
11:00-14:30

16/02/2021

11:00-14:30

09/02/2021

11:00-14:30

17/02/2021

10:30-12:30

17/02/2021

12:30-14:30

11/02/2021

11:00-14:30

24/02/2021

11:00-14:30

18/02/2021

11:00-14:30

Bizkaiko, Gipuzkoako
eta Arabako campusa

08/02/2021
11/05/2021

-

Bizkaiko, Gipuzkoako
eta Arabako campusa
Esteka web orrian:

08/02/2021
11/05/2021
05/03/2021

-

programari buruzko
argitalpena bere
webgunean
Programari buruzko
informazioa posta
elektronikoz bidaltzea
2.373 ikasleri

https://www.unedbizka
ia.es/html/noticias/202
1/20210305_1_reactiva
te_es.html
-

05/03/2021

-

Adibide batzuk:
• Bitarteko digitalak

Arabako Mendialdeko Kuadrillako webgunea

Laudioko udaleko webgunea

Amorebieta-Etxanoko udaleko webgunea

Goiekiko webgunea

• Sare sozialak

Ekoetxeen Twitter kontua

Eudelen Twitter kontua

Durangaldeko udalerrien
mankomunitatearen webgunea

Bio Bilbaoren Twitter kontua

• Sari banaketa Bridgestonen

• Hedapena Ortzadarren:

Lurraldea

Programa

Erakundea

Argibideak

Banerra

Prezi aurkezpena

Sare sozialentzako materiala

Prentsa-oharra + argazkiak

Newsleterra

Kartela

Liburuxka

2. eranskina: ReActívate+ 20-21 kanpaina zabaltzeko materialak

EAE
Bizkaia
Bizkaia
Gipuzkoa
Gipuzkoa
Gipuzkoa
Gipuzkoa
Bizkaia

Eskola programa
Eskola programa
Eskola programa
Eskola programa
Eskola programa
Eskola programa
Eskola programa
Eskola programa
Etxeak programa: erakundeabestelakoak

EHIGE
IES Dolores Ibarruri BHI
Colegio Vizcaya
Egiluze errenteria
IES Elgoibar BHI
IES Aralar BHI
ARMERIA ESKOLA LHII
Muskizko Ikastola

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

ASPACE

X

X

X

X

X

X

X

X

Bizkaia

*3. fase honetan erabili diren material asko 2. fasean sortu ziren.

3. eranskina: Unibertsitateak programa
UNIBERTSITATEA: UPV/EHU
LEIOAKO CAMPUSA
EKINTZA-TALDEA: Lan Harremanen eta Gizarte Lanaren Fakultatea
UNIBERTSITATE-KOMUNITATEA: 400 ikasle + 209 irakasle profesional + 14 AZL
GAIA: Plastikozko hondakinak, mugikortasun jasangarria eta ur-kontsumoa

1. FASEA- LEHENENGO AUDITORETZA
1. TAILERRA: 01/12/2020, 11:00
Neurketak
Fakultateko erabiltzaileen ohiturak ezagutzeko, plastikozko botilen ekoizpenari
dagokionez, vending makinen arduradunekin hitz egin zen. Gainera, inkesta bat ere egin
zen, hondakin plastikoen ekoizpenarekin, mugikortasunarekin eta uraren
kontsumoarekin lotutako ohiturak ezagutzeko.

EMAITZEN TXOSTEN PARTZIALA
Vending makinen arduradunekin izandako elkarrizketei esker jakin ahal izan da astero
144 plastikozko botila kontsumitzen direla fakultatean.
Hondakin plastikoei eta urari buruzko inkestari dagokionez:
•

Fakultateko erabiltzaile gehienek astean 0-1 botila ur erosten dituzte. Gutxi
batzuek diote 2-3 botila artean erosten dituztela.
• Inkestari erantzun dioten gehienek erantzun dute nahiago dutela ur botila
berrerabilgarriak eramatea etxetik.
• % 53,8k beirazko/aluminiozko botilak erabiltzen dituzte, eta % 46,2k
plastikozkoak.
• Fakultatean ur-makina edo -iturri bat jartzeko proposamena begi onez ikusten
dute gehienek.
• Fakultateko pertsona gehienek plastikozko ur botilak birziklatzen dituzte, eta
etxean ere birziklatzen dituztela adierazi dute.
• Covid-19ko osasun-krisiak ez du eraginik izan inkestatuen ohituretan.
• Gehienek uste dute ideia ona dela “botilak birziklatzea eta makinan balio dutena
aurreztea”.
Mugikortasunari buruzko inkestari dagokionez:
•

Inkestatuen % 57,7k uste du EHUk ez duela mugikortasun jasangarria sustatzen.

•
•

•
•

Fakultateko erabiltzaile gehienak autobusez joaten dira unibertsitatera. Autoz
doazenak bi pertsona baino gehiagorekin doaz.
Covid-19aren ondorioz, autobusez doazenek erantzun dute ez direla eroso
sentitzen birusa harrapatzeko beldurragatik. Hala ere, erabiltzaile gehienek ez
dituzte mugikortasun-ohiturak aldatu, baina nahiago lukete autoz joan.
Pertsona gehienek begi onez ikusten dute unibertsitateak unibertsitatera etxe
inguruko beste pertsona batzuekin batera joateko programa bat antolatzea.
Gehienen ustez, pandemia dela eta, unibertsitateak erantzukizunak hartu
beharko lituzke eta garraio arloan neurriak hartu. Garraioa hobetzeko
proposatutako neurrien artean, autobusen maiztasuna handitzea da txalotuena.

2. FASEA- EKINTZA- ETA KOMUNIKAZIO-KANPAINA
2. TAILERRA: 16/02/2020, 11:30
Dibulgazio-kanpaina bat egin zen plastikozko hondakinen kudeaketa hobetzeko eta
mugikortasun jasangarria sustatzeko. Horretarako, vending makinetan kartelak jarri
zituzten, fakultateko buletinean argitalpen bat zabaldu zuten eta Sergio Seoane gai
horren zuzendariari Bizkaiko campuseko garraioa hobetzeko proposamenak egin
zizkioten. Zuzendariak ekarpena eskertu eta etorkizunean landuko zela esan zien.
KOMUNIKAZIO-EKINTZEN ADIBIDEAK

HONDAKINEN EKOIZPENA PREBENITZEKO
KARTELA

3. FASEA: AZKEN TXOSTENA ETA EMAITZAK
ReActívate+ programa osatuta, Lan Harremanen eta Gizarte Lanaren Fakultateak
antzeman du zer alderditan lortu den hobetzea:
•

•

Hobekuntza txiki bat ur-botilen murrizketan: Fakultatearen barruko vending
makinetan komunikazio-kanpainaren aurretik eta ondoren erositako botila
kopurua zenbatu dute. Kanpainaren aurretik, 144 botila ur zenbatu ziren astean
(batez beste, 28,8 botila egunean). Kanpaina egin ondoren, taldeak adierazi du
ez dela aldaketa handirik izan, eta 10 botila ureko oszilazioa egon daitekeela.
Ez da errepikatu uraren kontsumoarekin, hondakinen ekoizpenarekin eta
mugikortasunarekin lotutako ohiturei buruzko galdetegia, eta, beraz, ezin izan da
zehatz-mehatz ikusi alderdi horien hobekuntza.

UNIBERTSITATEA: UPV/EHU
LEIOAKO CAMPUSA
EKINTZA-TALDEA: Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea
UNIBERTSITATE-KOMUNITATEA: 2.300 ikasle + 315 irakasle profesional + 50 AZL
GAIA: Botilako ura (hondakinak eta iturriko uraren kalitateari balioa ematea)

1. FASEA- LEHENENGO AUDITORETZA
1. TAILERRA: 10/11/2020, 11:00
Neurketak
Fakultateko erabiltzaileek uraren kontsumoarekin eta plastikozko botilen
ekoizpenarekin lotuta dituzten ohiturak ezagutzeko, fakultatearen barruan dauden
makinetan erosten diren botilen kopurua zenbatu zen. Gainera, inkesta bat ere egin zen
ikasleek uraren kontsumoari dagokionez zituzten ohiturak ezagutzeko.

EMAITZEN TXOSTEN PARTZIALA
10 eguneko plastikozko botilen zenbaketari esker, fakultatean 796 plastikozko botila
kontsumitzen direla jakin ahal izan da.
Urari buruzko inkestari dagokionez:
•
•
•

Fakultateko erabiltzaileen % 48,4k txorrotako ura kontsumitzea onartzen du.
Ikasleen erdiak baino gehiagok, % 63,3k gutxi gorabehera, erositako botilak
berrerabiltzen ditu.
Ikasleen % 90 inguruk ez du inoiz erosten edo noizean behin bakarrik erosten du
fakultateko makinetako ura.

2. FASEA- EKINTZA- ETA KOMUNIKAZIO-KANPAINA
2. TAILERRA: 16/02/2020, 11:30
Dibulgazio-kanpaina bat egin zen plastikozko botilen kontsumoa murrizteko eta iturriko
uraren kontsumoa sustatzeko. Horretarako, honako ekimen hauek garatu zituzten:
• Lehiaketa Instagram bidez:
Ekintza taldeak lehiaketa bat antolatu zuen Instagram bidez, parte hartu nahi zuen
fakultateko ikasleentzat. “Kontsumitu txorrotako ura, ez kutsatu eta, gainera, aurreztu”

gaiarekin, ikasleak libre ziren Instagramen edozein argazki/eduki partekatzeko. Horri
esker, txorrotako ura kontsumitzea sustatu da, eta fakultateko lehen solairuan dauden
bainugela mistoetan botilak erosoago bete ahal izateko prestatutako txorrotak
ezagutarazi dira. Kartelen, pantailen, Twitterreko kontuaren eta Fakultateko
webgunearen bidez ere eman zen ezagutzera lehiaketa.
• GKZ BERDEA EGUNA:
Egun hori erabili zuten ura nola kontsumitzen den jabetzeko eta iturriko ura
botilaratzearen aldean kontsumitzeak dituen abantailak erakusteko. Egindako ekintzen
artean, fakultatean sortzen diren hondakin plastikoak ikusarazteko sare bat jarri zuten.
• Hitzaldia fakultatean:
Hitzaldia Joserra Diezen fakultatean, Ibai Ekologian doktorea eta EHUko irakaslea EHUko
ur botilatuaren kontsumoa-ri buruzko ikerketaren egileetako bat.
• Eranskailuak komunetan:
Fakultateko komunetan eranskailuak
kontzientziatzeko.

jartzea,

uraren

kontsumoari

buruz

• Komunetako txorrotak egokitzea:
Fakultateko lehen solairuko komunetan egokitutako bi txorrota instalatzea, berrerabil
daitezkeen ur-botilak errazago betetzeko.
• Plastikozko botilen ordez, txorrotako ura erabiltzea:
Joan den ikasturtean, entzun aretoan, GAL epaimahaietan eta abarretan ekitaldiak
egiteko plastikozko botilak erosteari utzi zitzaion, eta, horien ordez, txorrotako ura
erabili zen.
KOMUNIKAZIO-EKINTZEN ADIBIDEAK

GKZ BERDEA EGUNEAN EGINDAKO
EKIMENAK

LEHIAKETAREN KARTELA

3. FASEA: AZKEN TXOSTENA ETA EMAITZAK
ReActívate+ programa osatuta, Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateak antzeman
du zer alderditan lortu den hobetzea:
•

•

Ur-botilen kontsumoa murriztea: Fakultatearen barruko makinetan komunikaziokanpainaren aurretik eta ondoren erositako botila kopurua zenbatu dute.
Lehiaketaren aurretik, otsailaren 15etik 26ra bitartean, 796 botila ur erosi ziren
(79,6 botila eguneko, batez beste), eta lehiaketa egin ondoren, martxoaren
15etik 26ra, 630 botila (70 botila eguneko, batez beste) kontsumitu ziren, % 12
botila gutxiago eguneko.
Ohitura jasangarriagoak hartzea: Bi galdetegi egin ziren posta elektroniko bidez,
kanpainaren aurretik eta ondoren, ikasleek uraren kontsumoari dagokionez
dituzten ohiturak ezagutzeko. Nabarmentzekoa da galdetegian parte hartu izana
nahiko handia izan zela: 161 ikaslek erantzun zioten lehiaketaren aurreko
galdeketari eta 102k ondorengoari. Hauek izan ziren atera ahal izan ziren datu
nagusiak:
o Komunikazio-kanpainaren aurretik, fakultateko erabiltzaileen % 48,4k
onartzen zuen txorrotako ura kontsumitzea; kanpainaren ondoren,
ehuneko hori % 52koa da.
o Kanpainaren aurretik, ikasleen erdiak baino gehiagok, % 63,3k gutxi
gorabehera, berrerabiltzen zituen erositako botilak; kanpainaren
ondoren, ehuneko hori puntu bat handitzen da.
o Ikasleen % 90 inguruk ez du inoiz erosten edo noizean behin bakarrik
erosten du fakultateko makinetako ura.
o Pertsonen % 52,2k ezagutzen ditu fakultateko txorrota batzuek botila
berrerabilgarriak errazago betetzeko izan dituzten aldaketak.

UNIBERTSITATEA: UPV/EHU
LEIOAKO CAMPUSA
EKINTZA-TALDEA: Liburutegi nagusia
UNIBERTSITATE-KOMUNITATEA: 109 AZL + 30 irakasle eta ikertzaile + 7 eguneko
GAIA: Hondakinen kudeaketa

1. FASEA- LEHENENGO AUDITORETZA
1. TAILERRA: 10/12/2020, 10:00
Neurketak
Fakultateko erabiltzaileen ohiturak ezagutzeko, hondakinen ekoizpenari dagokionez,
aurreko ikasturtean ekintza-taldeak hiru azterketa-instalazioetako, 4. solairuko, 5.
solairuko eta hemerotekako paperontzietan aurkitutako hondakinak zenbatu zituen.
Ikasturte honetarako, adierazgarritzat jo zituzten iaz lortutako datuak, eta, beraz,
komunikazio-kanpaina garatzeari ekin zioten.

EMAITZEN TXOSTEN PARTZIALA
Hondakinen kontabilizazioari esker, liburutegiko instalazioetan sortzen den hondakin
kopurua ezagutu ahal izan da:
•

•

•

4. solairua (45 zakarrontzi)
o 21 plastiko-botila
o 15 poto
o 16 kafe-edalontzi
o Plastikoa, papera, hondakin organikoak
5. solairua (41 zakarrontzi)
o 16 plastiko-botila
o 9 poto
o 13 kafe-edalontzi
o Plastikoa, papera, hondakin organikoak
Hemeroteka (13 zakarrontzi)
o 2 plastiko-botila, 4 botila zuku
o 1 poto
o 6 kafe-edalontzi
o Plastikoa, papera, hondakin organikoak

2. FASEA- EKINTZA- ETA KOMUNIKAZIO-KANPAINA
2. TAILERRA: 04/02/2021, 12:00
Dibulgazio-kanpaina bat egin zen hondakinen ekoizpena murrizten saiatzeko eta
hondakinak bereizteko sistema ezartzeko. Horretarako, honako ekimen hauek garatu
zituzten:
•

Kartelen eta sare sozialen bidez (Facebook eta Twitter) paperontzi zaharrak
kentzeari buruzko iragarkia: Agur Ben-Hur
Ekintza-taldeak unibertsitateko gainerako kideei jakinarazi zien zentroko azterketamahaien ondoan zeuden zakarrontzi zaharrak kendu zituztela. Lehen ikuskaritzaren
bidez, paperontzi horiek arazo bat zirela ikusi zen, hondakin asko baitzeuden nahasita.
Mezua zentroko kartelen eta sare sozialen (Facebook eta Twitter) bidez eman zen
ezagutzera: Agur Ben-Hur!!!
•

Zakarrontzi-dorrea + informazio-panela:
Ekintza-taldeak dorre bat sortu zuen zakarrontzi zaharrekin, pertsonengan inpaktu
handiagoa sortzeko eta zakarrontziak kendu zirela ezagutarazteko. Dorreari taldeak
sortutako kartela jarri zitzaion: “Agur Ben-Hur!!!” Dorrearen ondoan informazio-panel
bat jarri zen, kanpainari buruzko informazioa emateko.
• Paperontzi zaharrak birmoldatzea:
Lantaldeak paperontzi zahar batzuk landareentzako lorontzi bihurtu zituen, eta, horrela,
bigarren bizitza bat eman zien.
• Hondakinak birziklatzeko edukiontzi berriak instalatzea:
Liburutegiko ekintza-taldeak edukiontzi berriak jarri zituen paperaren, plastikoaren eta
gainerakoen hondakinak birziklatzeko. Edukiontzietan bertan jarri ziren hondakinak
errazago birziklatzeko kartelak ere sortu ziren.
KOMUNIKAZIO-EKINTZEN ADIBIDEAK

PAPERONTZI-DORREA
KOMUNIKAZIO
KANPAINAREN KARTELA

HONDAKINAK BEREIZTEKO EDUKIONTZI BERRIAK INSTALATZEA

3. FASEA: AZKEN TXOSTENA ETA EMAITZAK
ReActívate+ programa osatu ondoren, liburutegiak ikusi du zein alderditan lortu den
hobetzea:
•
•

•

Edukiontzi berriak instalatzeak aldaketa handia ekarri dio liburutegiari, horrek
zentroan birziklatzen hastea eragin baitu.
Zentroan dauden ikasteko hiru solairuetan sortutako hondakinei buruzko daturik
ez da berriro hartu, baina edukiontzi berrien instalazioari eta ekipoaren lanari
esker, hondakinen kudeaketa nabarmen hobetu dela egiazta daiteke.
Taldeak adierazi duenez, oro har, liburutegiko erabiltzaileak edukiontziak
aldatzearen alde agertu dira eta nahiko ondo birziklatzen da. Gainera, gaineratu
dute lehen beti aurkitzen zela hondakinen bat ikasmahaien gainean, eta orain
hori ez dela gertatzen, baina baliteke orain, osasun egoera dela eta, mahaietan
eseri ahal izateko erregistratu egin behar delako izatea.

UNIBERTSITATEA: UPV/EHU
LEIOAKO CAMPUSA
EKINTZA-TALDEA: Liburutegi Nagusiaren eraikina, 6. solairua
UNIBERTSITATE-KOMUNITATEA: 109 AZL + 30 irakasle eta ikertzaile + 7 eguneko
GAIA: Plastikozko hondakinak, komunetako paper-kontsumoa

1. FASEA- LEHENENGO AUDITORETZA
1. TAILERRA: 16/12/2020, 12:00
Neurketak
Liburutegi nagusiaren eraikineko 6. solairuko erabiltzaileek hondakin plastikoen
ekoizpenari dagokionez dituzten ohiturak ezagutzeko, sortzen ziren hondakin plastikoak
zenbatu ziren. Zenbat paper kontsumitzen zen jakiteko, garbiketako langileekin hitz egin
genuen. Gainera, inkesta bat ere egin zen, planteatutako gaiei dagokienez pertsonek zer
ohitura zituzten jakiteko.

EMAITZEN TXOSTEN PARTZIALA
Hondakinen kontabilizazioari eta garbitzaileekin izandako elkarrizketei esker,
liburutegiaren eraikin nagusiko 6. solairuan sortzen den hondakin kopurua eta
kontsumitzen den papera ezagutu ahal izan dira:
•

Iaz ikusi zuten plastikozko botilen kontsumoa nahiko handia zela (astean 15
botila). Hala ere, azken ikasturte honetan, Covid-19ren osasun-krisia dela eta,
pertsona asko etxetik lanean aritu dira eta, beraz, botilen kontsumoa nabarmen
murriztu da (astean 3 botila).
• Tapoiak biltzeari esker, ikusi ahal izan da plastikozko ontziak asko erabiltzen
direla edarietarako, eta ez bakarrik lantokian, baita etxean ere.
• Paperaren kontsumoari dagokionez, astean batez beste 4 ezpainzapi pakete (400
ale) eta 1,5 komuneko paper biribilki gastatzen dira.
Hondakin plastikoen ekoizpenari eta paperaren kontsumoari buruzko inkestari
dagokionez:
•
•
•

Erabiltzen diren plastikozko ontzien gainetik, kafe-edalontziak, plastikozko
botilak eta prestatutako janarienak nabarmentzen dira gehien.
Inkestatutako pertsonen % 83,3k adierazi du ontziak dagokion edukiontzian
birziklatzen dituela.
% 91,7k esan du prest dagoela botilak txorrotako urarekin betetzeko.

•
•
•

Inkestatuen % 8,3k adierazi du ez dagoela prest kafea kontsumitzeko bere kikara
eramateko.
% 83,3k adierazi dute 2 eta 3 paper artean erabiltzen dituztela eskuak
lehortzeko.
% 50ek komunetako paper-kontsumoa murrizteko prest daudela adierazi dute.

2. FASEA- EKINTZA- ETA KOMUNIKAZIO-KANPAINA
2. TAILERRA: 26/04/2021, 9:00
Dibulgazio-kanpaina bat egin zen, komunetako hondakinen ekoizpena eta paperaren
kontsumoa murrizten saiatzeko. Horretarako, honako ekimen hauek garatu zituzten:
• Kartelak:
Liburutegiaren eraikineko 6. solairuko erabiltzaileak kontzientziatzeko eta plastikoen
kontsumoak ingurumenean duen eraginari buruzko informazioa emateko, kartel batzuk
jarri ziren edukiontzien gainean. Horrela, pertsonengan eragiten saiatu gara, haien kontsumoohiturak plantea ditzaten.

• Jardunbide egokien dekalogoa:
Komunetako paper-kontsumoa murrizteko, jardunbide egokien dekalogo bat sortu zen.
• Edukiontzi berriak instalatzea:
Taldeak adierazi du, gainera, tapoiak biltzeko edukiontzi bat (tapoiak helburu
solidarioetarako erabiltzen dira) eta idazteko materiala biltzeko beste edukiontzi bat
jarri direla.
KOMUNIKAZIO-EKINTZEN ADIBIDEAK

KARTELAK

JARDUNBIDE EGOKIEN DEKALOGOA

3. FASEA: AZKEN TXOSTENA ETA EMAITZAK
ReActívate+ programa osatuta, liburutegi nagusiaren eraikineko 6. solairuan antzeman
da zer alderditan lortu den hobetzea:
Ekintza-taldeak lehen auditoretzan erabilitako inkesta bera egin du berriro,
komunikazio-kanpainaren eragina behatzeko eta, horrela, gertatu diren aldaketak
ikusteko:
•

•

•

•

•

•

•

•

Oro har, inkestatutako pertsonek dezente plastikozko ontzi gutxiago
kontsumitzen dituzte. Nabarmentzekoa da plastikozko botilen eta kafeedalontzien kontsumoa nabarmen murriztu dela komunikazio-kanpaina abian
jarri ondoren.
Ez da aldaketa nabarmenik antzeman ontziak birziklatzeari dagokionez.
Komunikazio-kanpaina abian jarri aurretik, inkestatuen % 83,3k adierazi zuten
ontziak dagokien edukiontzian birziklatzen zituztela. Kanpainaren ondoren, datu
hori % 81,8ra jaitsi da.
Komunikazio kanpainaren aurretik, % 91,7k botilak txorrotako urarekin
betetzeko prest zeudela esan zuen. Kanpainaren ondoren, pertsonen % 100 hala
dago.
Kafea kontsumitzeko zure kikara eramateko prest egongo zinateke? galderari
erantzunez, % 8,3k adierazi du ez dagoela prest. Komunikazio-kanpainaren
ondoren, ehuneko hori % 27,3raino igotzen da.
Komunikazio-kanpainaren aurretik, inkestatuen % 83,3k adierazi zuen 2 eta 3
paper artean erabiltzen zituela eskuak lehortzeko. Kanpainaren ondoren, balio
hori % 54,5era jaisten da. Gainerakoek diote paper bakarrarekin lehortzen
dituela eskuak.
Kanpainaren aurretik, % 50ek adierazi zuten komunetako paper-kontsumoa
murrizteko prest zeudela, eta orain, kanpainaren ondoren, ehuneko hori
% 72,7raino igotzen da.
Gainera, lantaldea garbiketako langileekin hitz egiten saiatu da, komunetako
paper-hondakinen murrizketa sumatu duten jakiteko, baina ezin izan dute
haiekin bat egin. Hala ere, taldeak adierazi du beherakada txiki bat egon
daitekeela uste duela, jakin badakitelako orain paper gutxiago gastatzen dutela
eskuak lehortzeko orduan (egindako inkestak islatzen duen bezala).
Azkenik, gaineratzen dute, nahiz eta aurreko aldiko ekintza izan, ez dela ikusten
argirik piztuta beharrik gabe, lehen bai.

UNIBERTSITATEA: UPV/EHU
GIPUZKOAKO CAMPUSA
EKINTZA-TALDEA: Carlos Santamaría zentroa
UNIBERTSITATE-KOMUNITATEA: 11 ikertzaile + 41 AZL
GAIA: Covid-19tik aurrera hartutako ohitura jasangarriak

1. FASEA- LEHENENGO AUDITORETZA
1. TAILERRA: 15/12/2020, 12:30
Neurketak
Ikasturte honetan ez da hasierako neurketarik egin, eta komunikazio-kanpaina garatzeko
ahaleginak egin dira.

2. FASEA- EKINTZA- ETA KOMUNIKAZIO-KANPAINA
2. TAILERRA: 27/04/2021, 13:00
Dibulgazio-kanpaina bat egin zen ohitura jasangarriak hartzea sustatzeko. Horretarako,
honako ekimen hauek garatu zituzten:
• #PositiboaNaiz kanpaina:
Ekintza-taldeak “Positiboa Naiz” kanpaina garatu zuen 2021eko martxoaren 12tik 25era
bitartean. #PositiboaNaiz traolarekin, pertsonak libre ziren Covid-19ren osasun-krisia
bizi izan ondoren eskuratutako ohitura jasangarria erakusten zuen edozein argazki/eduki
nahiago zuten sare sozialetan partekatzeko. Taldeak kanpainak tonu positiboa izan
zezan nahi zuen, katastrofismoa alde batera utzi eta parte hartzaileek pandemian zehar
hartu ahal izan zituzten ohitura jasangarri eta osasungarriak ezagutaraziz.
Komunikazio-kanpaina batez ere sare sozialen bidez egin zen (Instagram, Twitter eta
Facebook), baina beste bide batzuetatik ere eman zen ezagutzera:
o Zentroaren webgunea.
o Argitalpena campusan.
o Zentroko pantailak.
o Kartelak zentroan.
o Panfletoak.
o Liburutegiko lankideei zuzendutako mezu elektronikoa.
Komunikazio-kanpaina amaitu ondoren, EHUko “EHUDenda” dendan 100 euroko
erosketa-bonu baten zozketan sartu ziren kanpainan parte hartu zuten pertsona guztiak.
Zozketa sare sozialen bidez grabatu eta zabaldu zen.

INTERAKZIOAK

ARGITALPENAK

PARTEHARTZAILEAK

Hona hemen #PositiboaNaiz kanpainan izandako parte-hartzea:
TWITER

INSTAGRAM

FACEBOOK

GUZTIRA

Guztira

12

12

10

34

Taldea

2

4

2

8

Liburutegia

5

5

4

14

Besteak

5

3

4

12

Guztira

17

15

25

57

Taldea

4

6

10

20

Liburutegia

5

5

8

18
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KOMUNIKAZIO-EKINTZEN ADIBIDEAK

KOMUNIKAZIO KANPAINAREN
KARTELA

HARTUTAKO OHITURA
JASANGARRIAK ERAKUSTEN
DITUEN ARGAZKIAREN
ADIBIDEA

3. FASEA: AZKEN TXOSTENA ETA EMAITZAK
ReActívate+ programa osatuta, Carlos Santamaría zentroak antzeman du zein alderditan
lortu den hobetzea:
•

•

•
•
•

Kanpainan parte hartzea handiegia izan ez bazen ere, lan-taldeak esan dezake
nolabaiteko interakzioa egon zela sare sozialen argitalpenekin (atsegin dut,
retxioak, etab.), eta horrek aditzera emango luke kanpaina jende
gehiagorengana iritsi zela.
Nabarmentzekoa da EHUko unibertsitate-komunitateko kideen parte-hartzea,
Carlos Santamaría Zentroko taldekoak ez direnak (taulan gainerakoen moduan
islatuta dago). 12 parte-hartzaile izan dira eta guztira 19 irudi argitaratu dituzte.
Taldeko partaideen artean, kontuan izan behar da hainbat kidek irudi berberak
argitaratu zituztela hainbat sare sozialetan.
Oro har, taldeak duen sentsazioa gazi-gozoa da, partaidetza eta oihartzuna
handiagoak izatea gustatuko litzaiekeelako.
Egindako lanari dagokionez, esan dute zailena publikoarengana iristea izan dela.
Ildo horretan, nahiz eta ez izan hori egiaztatzen duen daturik, uste dute
eraginkorrenak lankideen eta erabiltzaileen arteko ahoz ahokoa eta panfletoak
liburutegian bertan entregatzea izan direla.

UNIBERTSITATEA: UPV/EHU
GIPUZKOAKO CAMPUSA
EKINTZA-TALDEA: Informatika Fakultatea
UNIBERTSITATE-KOMUNITATEA: 693 ikasle + 153 irakasle + 20 AZL
GAIA: Energia-kontsumoa

1. FASEA- LEHENENGO AUDITORETZA
1. TAILERRA: 17/12/2020, 9:30
Neurketak
Joan den ikasturtean Informatika Fakultateko lantaldeak zentroko erabiltzaileen energiakontsumoaren ohiturei buruzko informazioa bildu zuen. Emaitzek erakutsi zuten
ahalmen horren erabiltzaileek energia aurrezten zutela, eta xahutzen ez dituzten
ohiturak nagusitzen zirela.
Ikasturte honetan, abiapuntu gisa, lantaldeak fakultateko azken urteetako kontsumo
elektrikoari buruzko azterketa bat egin du, jakiteko zein den egungo kontsumoa eta zein
den kontsumoak urteetan zehar eta urteko sasoi desberdinetan duen aldakortasuna.
Emaitza horietan oinarrituta, taldeak gida praktiko bat diseinatzeari ekin zion,
aurrezteko neurriak proposatzeko eta fakultateko energia-kontsumoa murrizteko. Gida
hau elkarlanean idatzi da, eta, formatu ofizialagoa emateko, EHUko Iraunkortasun
Sailaren laguntza izan du.

2. FASEA- EKINTZA- ETA KOMUNIKAZIO-KANPAINA
2. TAILERRA: 05/02/2021, 9:00
Ekintza-taldeak jardunbide egokien gida bat egin du, eta dokumentua hedapen-tresna
gisa erabili dute gainerako fakultateak energia-kontsumoari buruz kontzientziatzeko.
Gida fakultatearen webgunean argitaratu da:
https://www.ehu.eus/es/web/iraunkortasuna/berraktibatu-informatika-fakultatea2019-2020

KOMUNIKAZIO-EKINTZEN ADIBIDEAK

JARDUNBIDE EGOKIEN GIDA

3. FASEA: AZKEN TXOSTENA ETA EMAITZAK
Informatika Fakultateak ez du errepikatu emaitzen konparazioa egiteko lehen
auditoretzako datuak hartzeko prozesua; izan ere, taldearen helburu nagusia gida
praktiko bat egitea eta fakultatean energia-kontsumoarekin lotutako errespetuzko
ohiturak sustatzea zen. Lortutako emaitzen konparazio kuantitatiborik egiten ez den
arren, sakon hausnartu da fakultatearen energia-kontsumoari buruz, eta horrek balio
izan du unibertsitate-komunitate osorako oso dokumentu osoa eta erabilgarria egiteko.

UNIBERTSITATEA: UPV/EHU
GIPUZKOAKO CAMPUSA
EKINTZA-TALDEA: Ingeniaritza Fakultatea
UNIBERTSITATE-KOMUNITATEA: 1523 ikasle + 212 irakasle eta ikertzaile + 45 AZL
GAIA: Garapen jasangarriko helburuak (GJH)

EHUko Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolak ReActívate+ programaren helburuak lortu ditu,
gainerako taldeez bestelako lan-prozesu baten bidez. Kasu honetan, ikasleek Garapen
Jasangarriko Helburuei (GJH) buruz zituzten ezagutzak zabaltzea izan zen lanaren
helburua, helburu horiekin bat etorriz nola lan egin hausnartzeko.
Apirilean bi tailer egin ziren Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolako bi zentroekin, bata
Eibarren Energia Berriztagarrien Ingeniaritzako ikasleekin eta bestea Donostian
Ingeniaritza Zibileko ikasleekin. 7 eta 11 ikaslek parte hartu zuten, hurrenez hurren.
Bi kasuetan metodologia bera erabili zen:
•

Jardunaldiaren sarrera (10 min): Global Action Planek (GAP) hasiera eman zion
jardunaldiari, antolakundea aurkeztuz eta ReActívate+ programa ezagutaraziz.
Garapen Jasangarriaren Helburuekin bat datorren programa dela azaldu zen, eta
tailerraren helburua zein izango zen adierazi zen.
• Garapen Jasangarriko Helburuei (GJH) buruzko sarrerako bideoa:
https://www.youtube.com/watch?v=gQBJfYlDOvA
• Banakako hausnarketa (20 min): helburuak banaka aztertzea eta proposamenak
idaztea.
• Bikotekako hausnarketa (20 min): bikotekako analisia, erantzun pertsonalak eta
kontziliazio-proposamenak alderatzeko.
• Talde-hausnarketa (30 min): proposamenak taldean aurkeztea.
• Taldeen arteko eztabaida eta ondorioak (30 min).
Banakako nahiz taldekako hausnarketak egin ondoren, eztabaida sortu zen
bertaratutako pertsona guztien artean, eta ozenki azaldu ziren GJH bakoitza lortzeko
ikasleek planteatutako proposamen guztiak.
Ingeniaritza Zibileko graduko ikasleek azpiegiturekin lotutako hobekuntzak proposatu
zituzten, batez ere, desberdintasunak murrizteko eta garapen jasangarriaren alde lan
egiteko. Energia Berriztagarrien Ingeniaritza graduko ikasleek, aldiz, kontsumo
jasangarriko alternatibak ematea eta energia garbiak eta berriztagarriak instalatzea
erabaki zuten. Jakin badakite hezkuntza ezinbesteko tresna dela GJHen ildotik jarduteko.
Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolarekin egindako lana baliagarria izan da Ingeniaritzako
ikasleek gogoeta egin dezaten eta ikus dezaten zer-nolako garrantzia izango duten beren
hautuek Garapen Jasangarriko Helburuak lortzeko. Orain, ikasleek badakite
ingeniaritzako profesional gisa egiten duten lana oso garrantzitsua izango dela
kontsumo-sistema iraunkorrak garatzeko, ingurumena errespetatzen duten materialak

aukeratzeko edo baliabideak modu iraunkorrean eskuratzeko, desberdintasunak
murrizteko eta, azken batean, hirien garapen jasangarria ahalbidetuko duen eredu bat
lantzeko.

UNIBERTSITATEA: UPV/EHU
ARABAKO CAMPUSA
EKINTZA-TALDEA: Lan Harremanen eta Gizarte Lanaren Fakultatea
UNIBERTSITATE-KOMUNITATEA: 572 ikasle + 28 irakasle + 9 AZL
GAIA: Paperaren kontsumoa

1. FASEA- LEHENENGO AUDITORETZA
1. TAILERRA: 16/12/2020, 10:30
Neurketak
Fakultateko erabiltzaileen ohiturak ezagutzeko, paper-kontsumoari dagokionez, lehen
inkesta bat egin zen.

EMAITZEN TXOSTEN PARTZIALA
Egindako inkestak honako hau adierazten du:
•
•
•

•

% 90ek baino gehiagok badaki paperontzi batzuk bereizita daudela gaikako
bilketarako.
Inkestatutako pertsona gehienek gaikako bilketarako edukiontzietan uzten
dituzte beti edo ia beti sortutako hondakinak (% 80tik gora).
Papera baino plastikoago gehiagoa birziklatzen da, baina papera bigarren lekuan
dago, hau da, beira baino maizago, eta horrek bilketa modu selektiboan egiteko
borondatea adierazten du.
Papera zirriborro gisa edo zereginak idazteko berrerabiltzeak oraindik badu zer
hobetu, oraindik ere pertsona askok ez baitute maiz egiten.

2. FASEA- EKINTZA- ETA KOMUNIKAZIO-KANPAINA
2. TAILERRA: 18/03/2021, 9:00
Dibulgazio-kanpaina bat egin zen, berrerabilpena sustatzeko eta paper-hondakinak
murrizteko. Horretarako, honako ekimen hauek garatu zituzten:
• PENTSATZEN DUT… BERAZ, BIRZIKLATZEN DUT ekimena:
2021eko apirilaren 15etik maiatzaren 7ra, taldeak komunikazio-kanpaina garatu zuen.
PENTSATZEN DUT, BERAZ, BIRZIKLATZEN DUT lelopean, bi kaxa jarri ziren fakultateko
sarreraren erdian. Batean erabilitako orriak utzi ziren, alde batetik bakarrik, eta bestean
birziklatu nahi zen papera. Lehenengoekin, koadernoak egin ziren ikasleek erabili ahal
izateko (apunteak hartzeko, etab.), baita loteak ere, inprimatzeko erabili ahal izateko.

• Posterra:
Bi kutxen ondoan poster handi bat jarri zen ekimenaren berri emateko.
• Fotokopiagailuaren ondoan paperak berrerabiltzeko kutxa:
Beste kutxa txiki bat jarri zen irakasleen fotokopiagailuaren ondoan, orri
berrerabilgarriak jaso ahal izateko.
• Hedapena:
Komunikazio-kanpaina hainbat bidetatik ezagutarazi zen:
o https://www.ehu.eus/es/web/lan-harreman-gizarte-langintzafakultatea/hasiera?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPort
let&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_po
rtal_search_web_portlet_SearchPortlet_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_
liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_assetEntryId=11590644&_co
m_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_type=content&p_l_back_
url=https%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%2Feu%2Fweb%2Flan-harreman-gizartelangintzafakultatea%2Fhasiera%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_portal_search_web_portlet_S
earchPortlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode
%3Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_redirect
%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ehu.eus%252Feu%252Fweb%252Flanharreman-gizarte-langintzafakultatea%252Fhasiera%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_portal_search_web_p
ortlet_SearchPortlet%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal
%2526p_p_mode%253Dview%26_com_liferay_portal_search_web_portlet_Sea
rchPortlet_mvcPath%3D%252Fsearch.jsp%26_com_liferay_portal_search_web_
portlet_SearchPortlet_keywords%3Dreactivate%26_com_liferay_portal_search
_web_portlet_SearchPortlet_formDate%3D1622535664268%26_com_liferay_p
ortal_search_web_portlet_SearchPortlet_scope%3Deverything.

o Fakultateko 6. buletinean argitaratzea.
o Posta elektronikoa.
o WhatsApp.
o Proiektuaren azalpena, klaseka.
• Inkestak:
Inkestak egin dituzte komunikazio-kanpainaren hasieran eta amaieran, fakultateko
erabiltzaileen paper-hondakinak birziklatzearekin lotutako ohiturak ezagutzeko.
Inkestetan parte hartu duten pertsona guztien artean, materiala erosteko txartel bat
zozkatu da.

KOMUNIKAZIO-EKINTZEN ADIBIDEAK

KOMUNIKAZIO KANPAINAREN KARTELA

PENTSATZEN DUT… BERAZ,
BIRZIKLATZEN DUT EKIMENA

3. FASEA: AZKEN TXOSTENA ETA EMAITZAK
ReActívate+ programa osatuta, Lan Harremanen eta Gizarte Lanaren Fakultateak
antzeman du zein alderditan lortu den hobetzea:
•

•

Folioak berrerabiltzea:
o Kanpainaren bidez, edukiontzira zuzenean joango ziren 1700 orri
salbatzea lortu dute.
o 100 orriko 7 koaderno handi eta 20 txiki sortu dituzte ikasleek erabili ahal
izateko.
Ohitura jasangarriagoak hartzea: Kanpainaren aurretik eta ondoren egindako
inkesten bidez, ikasleek paperaren kontsumoari dagokionez dituzten ohiturak
ezagutu ahal izan dira. Hauek dira atera ahal izan diren datu nagusiak:
o Fakultateko ekintza-taldeak egindako ekimenaren berri izan duten
pertsona gehienek (% 89,7) parte hartu dute, eta erabilitako paperen bat
utzi dute berrerabiltzeko kutxetan. Proiektuan parte hartu ez duten
pertsonen artean, gehienek (% 60) beren orriak berrerabiltzen dituztela
iragarri dute.
o Galdetutako pertsonen % 76,9k dio paperari eman dakiokeen
aprobetxamendua ikusteak birziklatzera animatzen duela.
o % 62,9k uste du egindako jarduera lagungarria dela papera
berrerabiltzearen inguruan kontzientziatzeko.
o Fakultatetik ingurumenarekiko erantzukizuna bultzatzeko proposamen
errepikatuenen artean honako hauek nabarmentzen dira: sentsibilizazio-

eta informazio-hitzaldiak, fakultateak egin duena bezalako ekimenak,
hondakinak ikusaraztea, etab.

UNIBERTSITATEA: UPV/EHU
ARABAKO CAMPUSA
EKINTZA-TALDEA: Farmazia Fakultatea
UNIBERTSITATE-KOMUNITATEA: 40 AZL + 160 irakasle eta ikertzaile + 1400 ikasle
GAIA: Paperaren eta energiaren kontsumoa

1. FASEA- LEHENENGO AUDITORETZA
1. TAILERRA: 15/12/2020, 10:00
Neurketak
Fakultateko paper-kontsumoari buruzko datuak ezagutzeko, aurreko ikasturtean
lortutako datuak (pandemiaren aurretik) gorde eta ikasturtean kontsumitutako paperkopuruari buruzko datu berriak hartu ziren. Energiaren kontsumoari dagokionez,
aurreko ikasturteko datuak hartu ziren kontuan. Fakultateko erabiltzaileek paperaren
eta energiaren kontsumoari dagokionez dituzten ohiturak zehatzago ezagutzeko, inkesta
bat ere egin zen.

EMAITZEN TXOSTEN PARTZIALA
Fakultateko geletan egindako neurketei esker, zentroan kontsumitzen den paper eta
energia kopurua ezagutu ahal izan da.
Paperaren kontsumoari dagokionez:
FAKULTATEKO paperaren kontsumoa
Erreprografia
birziklatua
400 orri?
Dekanotza
birziklatua
175 orri (2021eko urtarrila)
DEPARTAMENTUEN paperaren kontsumoa

zuria

zuria
2020an paper zuri guztia
Zuria

Biokimika eta Biologia Molekularra
Fisika Aplikatua II
Immunologia, Mikrobiologia eta Parasitologia
2020
Nutrizioa eta Bromatologia
Kimika Analitikoa
Kimika inorganikoa
Kimika organikoa I
2020-2021

Birziklatua

18000
3 kutxa
8500 orri
10171

55 kutxa
-10171
23 kutxa

Soziologia
Komuneko eskuoihaltxoak
Eskaera bakarra 2019-2020
2021eko urtarrilaren 25etik 29ra bitarteko astea:
2021eko otsailaren 1etik 5ra bitarteko astea:

40 kutxa (kutxa bat asteko) 3920
eskuoihaltxo
4 kutxa - 15.680 unitate
5,5 kutxa - 21.560 unitate

Joan den ikasturtean, zentroko espazioetan erabiltzen zen paper zuria birziklatutako
paperagatik aldatu zuten. Departamentuetan zenbait aldaketa hauteman dira:
•

Immunologian, Mikrobiologian eta Parasitologian, nahiz eta kontsumoa oraindik
paper zurikoa izan, murriztu egin da, baina ez dakite aztertutako aldiak
konparagarriak diren.
• Kimika inorganikoan, balio totalak antzekoa izaten jarraitzen duen arren, paper
birziklatuaren kontsumoaren balioak gora egin duela ikusten da.
• Kimika organikoan paper birziklatua soilik kontsumitzen da gaur egun, eta lehen
paper zuria zen nagusi. Kopuruak ere behera egin du.
• Fisika departamentuaren kasuan, urteko kopiak murriztu egin dira, nahiz eta
oraindik handiak izan.
• Nutrizioan eta Bromatologian, batez ere paper birziklatua kontsumitzen da, eta
alderatzeko daturik ez badago ere, beste departamentu batzuetan baino gehiago
kontsumitzen dela ikusten da.
Komunetan eskuetarako paperezko eskuoihaltxoak erabiltzeari dagokionez, datuak
zuzenak badira, aztertutako 2 asteetan erabilitako kaxek nabarmen gainditzen dute
aurreko ikasturteko asteko batez bestekoa.
Energia-kontsumoari buruzko emaitzei dagokienez:
Fakultateko oinarrizko kontsumo elektrikoa 80-85 kWh-koa da, hau da, 30.000 kWh
inguru urtean. Kontsumo hori fakultateko lan- eta ikasketa-ordutegian ematen den
kontsumoaren 1/3 da, analisia egiteko ezarri diren aldietan. Gainera, ikasgelak
erabiltzen ez badira piztuta geratzen diren argiak behatzeko lana egin da, eta itzalita
daudela ikusi da; horrek esan nahi du unibertsitate-komunitatean ohitura positibo hori
hedatuta dagoela.
Egindako inkestari dagokionez:
•
•

•

•

Erdiek baino gehiagok diote erabilitako papera beti eta 1/3 maiz berrerabiltzen
dutela.
Paper zuria birziklatu beharrean, erabilgarritasunik ez duelako erabiltzen da
gehienbat, nahiz eta % 20k adierazi duen ez zaiola gustatzen haren itxura edo
kalitatea.
Inprimatzean papera aurrezteko testuen tamaina murrizteko aukera asko
baztertzen da, irakurtzeko zailtasuna dela eta; hala ere, ehuneko handi batek ez
dio galderari erantzuten edo ez daki zergatik ez duten egiten.
Oharpenak egiteko dokumentu elektronikoak erabiltzeari dagokionez,
inkestatutako pertsonen ia erdiek beti edo askotan erabiltzen dituzten arren,

•

•
•

oraindik ere askok ez dituzte erabiltzen, hainbat arrazoirengatik; nagusiena da
paperean egitea nahiago dutela.
Edarietarako ontzi berrerabilgarriak eramateko aukerari dagokionez, jende
gehienak adierazi du ez duela horrelako edaririk kontsumitzen, baina hala egiten
dutela diotenen artean, ehuneko handi batek oraindik erabiltzen ditu erabili eta
botatzeko ontziak.
Energia kontuei dagokienez, mugikortasunaren atalean, distantzia laburretarako
oinezko desplazamendua nabarmentzen da.
Argindarraren erabilerari edo elektrizitatearen kontsumo fantasmari dagokionez,
portaerek nahiko egokiak dirudite.

2. FASEA- EKINTZA- ETA KOMUNIKAZIO-KANPAINA
2. TAILERRA: 23/02/2021, 12:00
Dibulgazio-kanpaina bat egin zen, berrerabilpena sustatzeko eta paper-hondakinak
murrizteko. Ez zen energiaren gaiarekin lotutako ekintzarik egin. Kanpainan honako
ekimen hauek garatu ziren:
• Kartelak:
Taldeak kartelak egin zituen fakultateak zuhaitzak mozteari dagokionez duen paperkontsumoak ingurumenean duen eragina islatzeko. Kartel horiek fakultateko pantailetan
ere eman ziren eta ikasleei publizitate gisa eman zitzaizkien.
•

Erronka: Jakingo al zenuke kalkulatzen erabilitako paper-dorrearen masa zehatza
gramotan?
Ekintza-taldeak inkesta-motako erronka bat sortu zuen, fakultateko erabiltzaileek zazpi
paper-kutxaren pisua igar zezaten (fakultatearen 3 eguneko batez besteko kontsumoa).
Kutxak fakultatearen sarreran jarri ziren, QR kodea zuen kartel batekin batera. Horrela,
QR kodea eskaneatuz, zuzenean sartzen zen inkestan. Gainera, erronkan parte hartu
zuten pertsona guztiak kikara berrerabilgarri batzuen zozketan sartu ziren. Erronka
fakultateko pantailen bidez ere eman zen ezagutzera.
KOMUNIKAZIO-EKINTZEN ADIBIDEAK

KOMUNIKAZIO KANPAINAREN
KARTELA

ERRONKARI BURUZ INFORMATZEKO ERABILITAKO KARTELA

FAKULTATEAK BOTATAKO ERRONKA

3. FASEA: AZKEN TXOSTENA ETA EMAITZAK
ReActívate+ programa osatuta, Farmazia Fakultateak antzeman du zein alderditan lortu
den hobetzea:
•
•

•
•

•
•

Dekanotzan joan den ikasturtean paper mota aldatu zen, zuritik birziklatura, eta
aldaketa handia izan zen.
Lehen auditoretzaren bidez, ikusi ahal izan zen joan den ikasturtean 100.000
paper-orri kontsumitu zirela, eta ikasturte honetako urtarrilean, berriz, 175 baino
ez, eta horrek esan nahi du nabarmen jaitsi dela erritmo hori mantenduz gero
(seguruenik osasun-egoeraren ondorioz).
Oro har, fakultateko sailetan paper zuriaren kontsumoa murriztu izana ere
hauteman ahal izan zen.
Lehen auditoretzan egindako galdetegien bidez, halaber, ikusi zen fakultateko
erabiltzaileak nahiko arduratsuak zirela paperaren kontsumoari dagokionez, eta
gehienek berrerabiltzen zutela kontsumitzen zuten papera.
Hasierako datuak eta erabiltzaileei egindako inkesta errepikatu ez direnez, ezin
izan da zehatz ikusi fakultateak paper-kontsumoan izandako hobekuntza.
Lehen auditoretzan, fakultateko kontsumo elektrikoarekin lotutako datu oso
interesgarriak hartu ziren, baina bigarren fase honetan ez zaio jarraipenik eman.

UNIBERTSITATEA: Deustuko Unibertsitatea
BIZKAIKO CAMPUSA, GIPUZKOAKO CAMPUSA ETA IKASLE-EGOITZA NAGUSIA
EKINTZA-TALDEA: Ura
UNIBERTSITATE-KOMUNITATEA: 1423 langile + 10338 ikasle (7579 Bilbo, 1862 Donostia
+ beste campus batzuk)
GAIA: Ur kontsumoa

1. FASEA- LEHENENGO AUDITORETZA
1. TAILERRA: 16/02/2021, 14:30
Neurketak
Unibertsitateko hainbat gelatan dauden txorrotak zenbatu dira, egungo urhornikuntzarako azpiegiturak eta horien erabilera aztertzeko. Gainera, txorrotetan ura
aurrezteko sistemak instalatzeak ingurumenean eta ekonomian ekarriko lituzkeen
aurrezpenak kalkulatu dira. Bainugeletan zenbat ur kontsumitzen den ere kalkulatu da.
Horretarako, unibertsitatean dauden komunak bereizi dira: bainu jendetsuak (oso
erabiliak) eta ez jendetsuak (gutxiago erabiliak).

EMAITZEN TXOSTEN PARTZIALA
Egindako neurketei esker, ikusi da aztertutako txorrotetako batek ere ez duela ura
aurrezteko sistemarik instalatuta.
Ur-kontsumoari buruzko datuei dagokienez, kalkulatu dute egonaldi jendetsu batean 96
erabilera izaten direla egunero, eta ez jendetsuetan 46 ( jendetsuen % 50).
Ur-emaria murrizteko gailuak jartzeak ekarriko lukeen aurrezpena aztertu dute, bai
Bizkaiko campusean, bai Gipuzkoakoan. Aurrezkia hiru egoeratarako kalkulatu da:
tarteko egoera 1, tarteko egoera 2 eta egoera ideala:
•
•
•
•
•

Bilbo Tartekoa 1: % 50 txorroten erreduktorea dute, bai gela jendetsuetan, bai
jenderik gabekoetan. 1.545.600 litro eta 25.286 euroko aurrezkia.
Bilbo Tartekoa 2: % 100 txorroten erreduktorea dute gela jendetsuetan,eta % 0
jenderik gabekoetan. 2.060.800 litro eta 33.714 euroko aurrezkia.
Bilbo ideala: % 100 txorroten erreduktorea dute, bai gela jendetsuetan, bai
jenderik gabekoetan. 3.091.200 litro eta 50.572 euroko aurrezkia.
Donostia Tartekoa 1: % 50 txorroten erreduktorea dute, bai gela jendetsuetan,
bai jenderik gabekoetan. 255.300 litro eta 2.537 euroko aurrezkia.
Donostia Tartekoa 2: % 100 txorroten erreduktorea dute gela jendetsuetan,eta
% 0 jenderik gabekoetan. 441.600 litro eta 4.389 euroko aurrezkia.

•

Donostia ideala: % 100 txorroten erreduktorea dute, bai gela jendetsuetan, bai
jenderik gabekoetan. 510.600 litro eta 5.075 euroko aurrezkia.

2. FASEA- EKINTZA- ETA KOMUNIKAZIO-KANPAINA
2. TAILERRA: 04/05/2021, 11:00
Dibulgazio-kanpaina bat egin zen unibertsitateko erabiltzaileak uraren kontsumoaz
kontzientziatzeko eta kontsumo arduratsua sustatzeko. Horretarako, honako ekimen
hauek garatu zituzten:
• Kartelak:
Ekintza-taldeak txorrotak ondo ez erabiltzea zer den islatzen zuten kartelak sortu zituen.
Mezu honekin: Ba al zenekien txorrotari ematen diozun bakoitzean litro bat ur
kontsumitzen dela? Beharrezkoa den ura kontsumitzearen eta alferrik ez galtzearen
garrantzia azpimarratu nahi zuten. Kartel horiek unibertsitateko komun jendetsuetan
jarri zituzten.
• Eranskailuak ur-botiletan:
Taldeak diseinu bereko eranskailuak ere egin zituen, litro bateko ur botiletan jartzeko.
Botila horiek kartelekin batera jarri ziren, txorrotari behin bakarrik ematean zenbat ur
galtzen den ikusteko.
KOMUNIKAZIO-EKINTZEN ADIBIDEAK

KOMUNIKAZIO KANPAINAREN KARTELA

UNIBERTSITATEKO BAINU JENDETSU BATEAN BOTILAK
ETA KARTELAK JARTZEA

3. FASEA: AZKEN TXOSTENA ETA EMAITZAK
ReActívate+ programa osatuta, Deustuko Unibertsitateko Ura taldeak antzeman du zein
alderditan lortu den hobetzea:
•

Taldeak oso datu interesgarriak lortu zituen lehen auditoretzan egindako
azterketaren bidez. Ikusi zutenez, iragazki atomizagailuak eta tenporizadoreak
instalatuta, ur-kontsumoan eta kostuetan aurreztu zitekeen, eta, beraz,
garrantzitsua izan daiteke unibertsitateak alderdi hori balioestea etorkizunean.

•

•

Unibertsitateko erabiltzaileen ur-kontsumoari buruzko daturik lortu ez denez
komunikazio-kanpaina egin aurretik eta ondoren, ezin da zehatz-mehatz jakin zer
lortu den.
Ekintza-taldeak programan parte hartu izana baloratu du, eta honako alderdi
hauek nabarmendu nahi izan ditu:
o Zalantzarik gabe, egindako kalkuluen arabera, unibertsitateko txorrota
guztietan atomizagailuak instalatzeak alderdi positiboak ekarriko dizkio
unibertsitateari (bai ekonomikoak, bai ingurumenekoak).
o Garatu duten kanpaina, apala izan arren, leku egokian egin dela adierazi
dute (unibertsitateko bainugela jendetsuak), eta, beraz, beharrezko
eraginkortasuna izango duela uste dute.
o Uste dute funtsezkoa dela ikasleen, unibertsitateko langileen eta
unibertsitatearen arteko lankidetza, ura alferrik ez gastatzeko.
o Azkenik, gaineratu dute programan parte hartzearen azken balorazioa
oso positiboa dela; izan ere, adierazi digutenez, ez da erraza izaten
aniztasun aberasgarri horretako ekimenen parte izatea. Horrez gain,
mundu hobe baten alde lan egitea beti dela pozgarria gaineratu dute, eta
unibertsitateak horrelako ekimenak sustatzea positiboa dela. Horregatik
guztiagatik, balorazio oso positiboa egin dutela ondorioztatu dute.

UNIBERTSITATEA: Deustuko Unibertsitatea
BIZKAIKO CAMPUSA, GIPUZKOAKO CAMPUSA ETA IKASLE-EGOITZA NAGUSIA
EKINTZA-TALDEA: Elikagaiak alferrik galtzea
UNIBERTSITATE-KOMUNITATEA: 1423 langile + 10338 ikasle (7579 Bilbo, 1862 Donostia
+ beste campus batzuk)
GAIA: Elikagaiak alferrik galtzea

1. FASEA- LEHENENGO AUDITORETZA
1. TAILERRA: 16/02/2021, 14:30
Neurketak
Fakultateko erabiltzaileen ohiturak ezagutzeko, elikagaiak alferrik galtzeari dagokionez,
lehen inkesta bat egin zen.

EMAITZEN TXOSTEN PARTZIALA
Egindako inkestak honako hau adierazten du:
•
•

•

•

Inkestan parte hartu duten gehienek ez dituzte soberakinak plateretik botatzen
(% 10ek soilik adierazi dute hori).
Janaria biltegiratzeari dagokionez, gehienek diote ez dutela iraungitako janaria
botatzen (% 25ek bai), eta nahi bezala jaten dutela; horrek esan nahi du
iraungitze-data ez dela oso irizpide erabilia.
Hornidurari dagokionez, gehienek erosketak planifikatzen dituzte (% 60) eta
janaria prestatzerakoan bolumena kontsumoari egokitzen zaio (% 73). Hala ere,
ehuneko handi batek ez du planifikatzen eta ugari prestatzen du, eta horrek
lagundu egiten du gehiago xahutzen.
Elikagaien berrerabilpenari buruzko galderan, Too good to go ekimena erabiliz, ia
erdiek diote ez dutela ezagutzen eta ia inork ez duela erabiltzen.

2. FASEA- EKINTZA- ETA KOMUNIKAZIO-KANPAINA
2. TAILERRA: 15/04/2021, 15:00
Dibulgazio-kanpaina bat egin zen unibertsitateko erabiltzaileak elikagaiak xahutzeari
buruz kontzientziatzeko eta kontsumo arduratsua sustatzeko. Horretarako, honako
ekimen hauek garatu zituzten:

• Post:
Ekintza taldeak post bat sortu zuen, ondoren unibertsitateko Instagram kontuan
argitaratzeko (@udeusto). Postaren bidez, batetik, elikagaiak alferrik xahutzearekin
lotutako alderdi batzuen berri ematen saiatu ziren, eta, bestetik, pertsonak inplikatu
nahi zituzten, elikagaiak alferrik ez galtzeko trikimailuak partekatzeko iradokiz.
Kanpainan parte hartu zuten pertsona guztiak, elikagaien xahutzearen aurkako
trikimailuak iragarriz, argazki-kamera baten zozketan sartu ziren. Mezuarekin batera,
irudi deigarria ere sortu zuten.
• Stories-ak galderekin:
Postaz gain, “Stories” batzuk ere sortu zituzten, pertsonen ohiturak ezagutzeko lehen
auditoretzan egindako galderekin. Galderak honako hauek izan ziren:
1. Iraungitze-dataren arabera antolatzen dituzu zure elikagaiak?
2. Elikagairen batek iraungitze-datara heldu dela ikusten baduzu, egiaztatzen duzu
jan daitekeen edo zuzenean botatzen duzu?
3. Zure etxean jan ohi dena baino janari gehiago prestatzen dela uste duzu?
4. Etxean falta diren elikagaien arabera erosten duzu?
5. Ezagutzen duzu “Too Good To Go” aplikazioa edo antzekoak?
KOMUNIKAZIO-EKINTZEN ADIBIDEAK

KOMUNIKAZIO KANPAINAREN POSTAK

STORIEAK GALDEREKIN

3. FASEA: AZKEN TXOSTENA ETA EMAITZAK
ReActívate+ programa osatuta, Deustuko Unibertsitateko Elikagaiak alferrik galtzea
taldeak antzeman du zein alderditan lortu den hobetzea:
•

Ekintza-taldeak lehen auditoretzan erabilitako inkesta bera egin du berriro,
komunikazio-kanpainaren eragina behatzeko eta gertatu diren aldaketak
ikusteko. Azpimarratu behar da lehenengo auditoretzan 68 erantzun jaso
zituztela eta bigarren honetan 11 erantzun erregistratu direla. Hona hemen
daturik aipagarrienak:
o Komunikazio-kanpainaren aurretik, inkestatutako pertsonen % 89,7k
baieztatzen zuen beste une batean gordetzen edo jaten zituela platerean
utzitako soberakinak (soberakinak plateraren laurden bat zirenean).
Komunikazio-kanpainaren ondoren, kopuru hori % 90,9koa da. Aldiz, ez
da gauza bera gertatzen soberakinak plateraren erdira zabaltzen
direnean; izan ere, kasu honetan, kanpainaren aurretik % 95,6k esaten
zuten janari-hondarrak gordetzen zituztela, eta, ondoren, ehuneko hori
% 90,9ra jaisten da.
o Galderari erantzunez, hozkailuan janari asko duzunean, pertsonen
% 23,5ek baino ez zuen erantzun iraungitze-ordenaren arabera jaten
zuela. Komunikazio-kanpainaren ondoren, hobekuntza nabarmena
ikusten da, orain kopuru hori % 45,5era igotzen baita.
o Komunikazio-kanpainaren aurretik, inkestatutako pertsonen % 74,6k
adierazi zuen elikagaiak kontsumitzen zituela iraungitze-data igaro
ondoren (itxura ona izanez gero). Kanpainaren ondoren, ehuneko hori
% 90,9ra igotzen da.
o Zure etxean kontsumi daitekeena baino janari gehiago prestatzen dela
uste al duzu? galderan ez da aldaketa nabarmenik ikusten; izan ere,
kanpainaren aurretik eta ondoren oso antzeko datuak lortu dira.
Kanpainaren aurretik, pertsonen % 73,5ek zioen faltsua zela, eta
kanpainaren ondoren, ehuneko hori % 72,7ra jaisten da.
o Beste aldaketa garrantzitsu bat asteko menuaren plangintzan ikus
daiteke; izan ere, kanpainaren aurretik, % 60,3k esan zuen asteko
plangintza bat egiten zuela jango denaren inguruan. Orain, kopuru hori
% 72,7koa da.
o Elikagaiak alferrik galtzea eragozten duten aplikazioen ezagutzari
dagokionez, ehunekoa antzekoa da.

UNIBERTSITATEA: Deustuko Unibertsitatea
BIZKAIKO CAMPUSA, GIPUZKOAKO CAMPUSA ETA IKASLE-EGOITZA NAGUSIA
EKINTZA-TALDEA: Elektrizitatea
UNIBERTSITATE-KOMUNITATEA: 1423 langile + 10338 ikasle (7579 Bilbo, 1862 Donostia
+ beste campus batzuk)
GAIA: Elektrizitate-kontsumoa

1. FASEA- LEHENENGO AUDITORETZA
1. TAILERRA: 16/02/2021, 14:30
Neurketak
Fakultateko erabiltzaileen ohiturak ezagutzeko, elektrizitate-kontsumoari dagokionez,
lehen inkesta bat egin zen.

EMAITZEN TXOSTEN PARTZIALA
Egindako inkestak honako hau adierazten du:
•

•

•

•

•

% 90 inguruk uste du zerbait egin beharko litzatekeela energia-kontsumoa
murrizteko, eta ehuneko berak uste du energia gehiago kontsumitzen duela
telelana edo online ikastea ezarri zenetik.
Hala ere, inkesta egin duten ia pertsona guztiek adierazi dute argiak itzaltzen
dituztela erabiltzen ez badira, eta erdiek baino gehiagok gailu elektronikoak
itzaltzen dituztela erabiltzen ez badituzte. Azken kasu horretan, oraindik ere
ehuneko handi batek ez du egiten, eta egiten dutenen artean, ez dago argi
itzaltzen dituzten edo stand by egoeran mantentzen dituzten.
Talde gisa, inkesta gehienek diote unibertsitatean behar baino energia gehiago
kontsumitzen dela eta ahalegin handiagoa egin beharko litzatekeela kontsumoa
murrizteko.
Korridoreetan, komunetan eta ikasgeletan kontsumitzen da behar baino energia
gehiago. Komunen kasuan, argi eta garbi adierazten da argiak piztuta geratzen
direlako dela; ikasgelen kasuan, berriz, ez dago hain argi, argiak itzali egiten
direla esaten baita, eta ez dago argi nondik datorren gehiago kontsumitzea.
Tresna elektronikoei dagokienez, iritzi desberdinak daude erabiltzen ez direnean
piztuta geratzen diren ala ez, baina itzaltzen diren ideia da nagusi.

•

Unibertsitateak har zitzakeen neurrien artean, seinalatuenak mugimendua
detektatzeko eta argiak itzaltzeko sistema automatikoei buruzkoak dira.

2. FASEA- EKINTZA- ETA KOMUNIKAZIO-KANPAINA
2. TAILERRA: 13/04/2021, 10:00
Deustuko Unibertsitateko Elektrizitate taldeak ezin izan zituen garatu bere komunikaziokanpainan aurreikusita zituen ekintzak, lehenengo auditoretzan hautemandako ohitura
negatiboak hobetzen saiatzeko.
Hasiera batean, unibertsitateko geletako argiak itzaltzea gogoratuko zuten eranskailuak
sortzea pentsatu zen. Eranskailu horiek unibertsitateko funtsezko etengailuetan jarriko
lirateke. Hala ere, ekintza hori ezin izan zen gauzatu.

3. FASEA: AZKEN TXOSTENA ETA EMAITZAK
Esan bezala, Elektrizitate taldeak ez zuen inolako ekintzarik egin komunikazio-kanpaina
garatzeko eta unibertsitateko erabiltzaileengan eragiten saiatzeko, baina programan
parte hartu izana baloratu nahi izan dute, eta honako alderdi hauek nabarmendu:
•
•

•

•

Taldeak adierazi du energia-kontsumoa murriztea lehentasuna dela
unibertsitate-espazioen iraunkortasuna areagotzeko.
Ekintza taldeak uste du unibertsitatearen kontsumoari buruzko datu
esanguratsuak eskuratuz gero, unibertsitatearen beharrekin bat datozen
neurriak proposa zitezkeela. Horrela, lehenik eta behin kontsumo-arrazoi
garrantzitsuenak eten ahal izango dira.
Gaineratu dutenez, COVIDaren pandemiaren eta “normaltasun berriaren” arteko
trantsizio-urtea izan denez, kontsumo-ohitura berriak ezin izan dira egonkortu,
hilabete batzuen buruan hor jarraituko duten jakiteko (telelana/tele-ikasketak);
beraz, urte zaila da garrantzia duten estimazioak egiteko.
Aurreko topaketetan, taldeak adierazi zuen unibertsitatearentzat interesgarria
izango zela mugimendu-sentsoreen instalazioa baloratzea, argia pertsonen
mugimenduarekin aktibatu dadin; izan ere, konturatu ziren egun osoan piztuta
egon zitezkeen argiak zeudela, horretarako beharrik izan gabe. Beste aukera bat
erlojuak tenporizadorearekin instalatzea zen. Taldeak esan zuen oso baliagarria
izango zela eguzki-argia aprobetxatzeko azterketa bat egitea.

UNIBERTSITATEA: Deustuko Unibertsitatea
BIZKAIKO CAMPUSA, GIPUZKOAKO CAMPUSA ETA IKASLE-EGOITZA NAGUSIA
EKINTZA-TALDEA: Hondakinen kudeaketa
UNIBERTSITATE-KOMUNITATEA: 1423 langile + 10338 ikasle (7579 Bilbo, 1862 Donostia
+ beste campus batzuk)
GAIA: Hondakinen kudeaketa

1. FASEA- LEHENENGO AUDITORETZA
1. TAILERRA: 16/02/2021, 14:30
Neurketak
Fakultateko erabiltzaileen ohiturak ezagutzeko, hondakinen ekoizpenari eta kudeaketari
dagokionez, lehen inkesta bat egin zen.

EMAITZEN TXOSTEN PARTZIALA
Egindako inkestak honako hau adierazten du:
•

Sortzen den hondakin nagusia erabili eta botatzeko kafe-ontziak dira, nahiz eta
inkestatuen ia erdiek adierazi ez dituztela erabiltzen.
• Ontziak erabiltzen dituzten pertsona gehienek, hala nola edalontziak, birziklatzen
dituztela diote, baina % 30ek oraindik ez dituzte birziklatzen, ohikotzat jotzeko
moduan.
• Gehienek (% 62) adierazi dute ontziak edukiontzi egokira botatzen dituztela,
nahiz eta oraindik ehuneko handi batek ez duen uste behar bezala egiten
dutenik.
• Ontzien kontsumoa murrizten gehien lagun dezaketen ekintzei dagokienez,
aipagarrienak kafe-edalontziei aukera berrerabilgarriak eskaintzea eta horien
kontsumoa murrizteko modua jakinaraztea dira. Ez da hain garrantzitsutzat
jotzen ur iturriak edo ontziak garbitzeko leku bat jartzea, baina ez da baztertzen.
• Hondakinak birziklatzeko edukiontzietan behar bezala kokatzen laguntzeko,
gehien aipatzen den beharra edukiontzietan zer bota behar den azaltzea da, eta
edukiontzietan bertan bada, hobe.
• Erantzun irekietan, adierazitakoaren alderdi batzuk aipatzen dira, baina badira
kontuan hartu beharreko bi elementu, hala nola gaika biltzen diren hondakinen
helmugari buruzko informazioa hobetzea, guztiek edukiontzi berean amaitzen
dutela pentsa ez dezaten, eta gaikako bilketarako edukiontziak handitzeko
beharra.
2. FASEA- EKINTZA- ETA KOMUNIKAZIO-KANPAINA

2. TAILERRA: 03/05/2021, 10:00
Dibulgazio-kanpaina bat egin zen unibertsitateko erabiltzaileak kontzientziatzeko
erabilera bakarreko edalontzien kontsumoari buruz eta kontsumo arduratsua
sustatzeko. Horretarako, honako ekimen hauek garatu zituzten:
• Bideoa:
Ekintza-taldeak bideo bat egin zuen unibertsitatearen Instagrameko kontuan
argitaratzeko (@udeusto), erabilera bakarreko ontziak ez kontsumitzera animatzeko.
“Murriztu dezagun erabili eta botatzeko ontzien kontsumoa!” mezuarekin,
unibertsitateko erabiltzaileengan eragin eta modu jasangarriagoan kontsumitzeko
aukerak eman nahi zituzten; norberaren kikara berrerabilgarria erabiltzea, edalontzi
birziklagarriak erabiltzea edo ontziak birziklatzea.
• Infografiak:
Taldeak infografia oso deigarriak ere sortu zituen, eta unibertsitateko Instagrameko
kontuaren bidez ere ezagutarazi zituzten. Sortutako materialek ontzi batek har
ditzakeen bideak erakusten dituzte, aukeratutako kontsumo-aukeren arabera.
KOMUNIKAZIO-EKINTZEN ADIBIDEAK

KOMUNIKAZIO KANPAINARAKO SORTUTAKO BIDEOA

INFOGRAFIAK

3. FASEA: AZKEN TXOSTENA ETA EMAITZAK
ReActívate+ programa osatuta, Deustuko Unibertsitateko Hondakinak kudeatzeko
taldeak antzeman du zein alderditan lortu den hobetzea:
•

•
•

•

Taldeak oso datu interesgarriak lortu zituen lehen auditoretzan egindako
azterketaren bidez. Unibertsitate-komunitatearen zati handi bat horrelako
ekimenen alde dagoela ikusi zuten.
Komunikazio-kanpaina egin ondoren inkesta berriz egin ez denez, ezin da zehatzmehatz jakin zer lorpen lortu diren.
Ekintza-taldeak programan parte hartu izana baloratu du, eta honako alderdi
hauek nabarmendu nahi izan ditu:
o Sodexok (unibertsitateari jatetxe-zerbitzuak eskaintzen dizkion enpresa)
kanpoko edalontziak (bezeroen jabetzakoak) erabiltzea onartzen du
erabili eta botatzeko edalontzien kontsumoa murrizteko.
o Deustuko Unibertsitatearen barruan, mugimendu orokortua da eta
hazten ari da, ingurumena gehiago errespetatzen duen bizimodu
baterantz.
Etorkizunerako garapen-ildoak ere proposatzen dituzte:
o Sodexorekin lankidetzan, erabili eta botatzekoak ez diren eta ingurumena
gehiago errespetatzen duten edalontzi partikularren erabilera sustatzen
jarraitzea.
o Estandar jasangarrien arabera fabrikatutako edalontzi eta kikaren
erabilera sustatzea (lehengaien kontsumoa, energia, garraioa, herria...).
o Eredu
horiek
(ereduak/praktikak/adibideak)
Deustuko
Unibertsitatearekin lotutako zaharberritze-arlo guztietara zabaltzea.

UNIBERTSITATEA: Deustuko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO CAMPUSA
EKINTZA-TALDEA: “Herritarrak gizarte-aldaketarako” ikasgaiaren taldea
UNIBERTSITATE-KOMUNITATEA: 1423 langile + 10338 ikasle (7579 Bilbo, 1862 Donostia
+ beste campus batzuk)
GAIA: Unibertsitateko kafetegiko eta jantokiko hondakinak: berrerabil daitezkeen
tuperren erabilera

1. FASEA- LEHENENGO AUDITORETZA
1. TAILERRA: 11/03/2021, 15:30
Neurketak
Campuseko erabiltzaileen ohiturak ezagutzeko, hondakinen ekoizpenari eta kudeaketari
dagokionez, lehen inkesta bat egin zen. Gainera, kafetegiko arduradunekin eta
irakasleekin ere hitz egin zuten euren ideiak martxan jartzeko.

EMAITZEN TXOSTEN PARTZIALA
Talde horrekiko lan-dinamika desberdina izan zen gainerako talde parte-hartzaileekiko;
izan ere, unibertsitateak programa curriculumean txertatzearen bidez garatu zen,
“Herritarrak gizarte-aldaketarako” irakasgaiaren barruan. Beraz, ez zen txostenik
aurkeztu, taldearen betebeharra baitzen txosten horiek egitea.
Egindako inkestak campuseko kafetegiko tuper ez berrerabilgarrien ekoizpenari eta
erabilerari dagokionez pertsonek dituzten ohiturak ezagutzeko balio izan zuen.
Egindako inkestak honako hau adierazten du:
•
•

45 pertsonak baietz erantzun dute kafetegiko janaria jaten duten galdetzen
zaienean, parte-hartzaileen % 46,1ek gutxi gorabehera.
Horietako 15ek aluminiozko tuperra erabiltzen dute janaria eramateko; izan ere,
gehienek etxetik ekartzen dute janaria, eta askok kafetegian bertan bazkaltzen
dute.

2. FASEA- EKINTZA- ETA KOMUNIKAZIO-KANPAINA
Dibulgazio-kanpaina bat egin zen campuseko erabiltzaileak kontzientziatzeko erabilera
bakarreko tuperren kontsumoari buruz eta kontsumo arduratsua sustatzeko.
Horretarako, honako ekimen hauek garatu zituzten:
• Kartelak:
Ekintza-taldeak kartel batzuk sortu zituen ekimenaren berri emateko eta jendea
kafetegiko janariarekin bere tuper berrerabilgarriak betetzera animatzeko. Kartel
horietan ere parte hartzeak saria izango zuela iragartzen zen.
• QR Kodea:
Taldeak QR kode bat egin eta kafetegiko makina erregistratzailean jarri zuen. Horrela,
kafetegiko janariz betetzen zuen edonork miatu ahal izango zuen zenbat aldiz egin duen.
• Sariak:
Ekimenean parte hartu zuten guztiek hainbat sari eskuratu ahal izan zituzten:
o 3 otordu erregistratuta: kamiseta
o 4 otordu erregistratuta: kamiseta teknikoa
o 5 otordu erregistratuta: jertsea
KOMUNIKAZIO-EKINTZEN ADIBIDEAK

KOMUNIKAZIO KANPAINAREN KARTELA

3. FASEA: AZKEN TXOSTENA ETA EMAITZAK
ReActívate+ programa osatuta, Deustuko Unibertsitateko “Herritarrak gizartealdaketarako” ikasgaiaren taldeak antzeman du zein alderditan lortu den hobetzea:
•
•
•

Guztira 129 partaidetza erregistratu dira, eta, beraz, 129 tuper birziklagarri
erabili dira.
Taldeak nabarmentzen duen alderdi bat da gazteek planeta zaintzeko
erantzukizuna dutela ikusi dutela.
“Diario Vasco” eta “El Correo” egunkariek lantaldearekin harremanetan jarri eta
ekimenaren berri eman zutenez, pertsona gehiagorengana iritsi ahal izan da.
o https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/tuppers-reducir-plasticouniversidad-20210514214915-nt.html
o https://www.elcorreo.com/bizkaia/alumnas-deusto-premian20210513220708-nt.html

UNIBERTSITATEA: Mondragon Unibertsitatea
BIZKAIKO CAMPUSA
EKINTZA-TALDEA: GAMAN
UNIBERTSITATE-KOMUNITATEA: 80.818 pertsona
GAIA: Aldagela inklusiboak

1. FASEA- LEHENENGO AUDITORETZA
1. TAILERRA: 10/05/21 12:00
GAMAN Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntza (LEINN) graduko hiru ikaslek osatzen dute,
Mondragon Unibertsitatean irakasten dena. Enpresaren helburua da aldagela
inklusiboak ezartzea hainbat espazio publikotan (hondartzak, merkataritza-guneak,
etab.) eta pribatutan. GAPek GAMANekin egindako lana, batetik, erabiltzaileek aldagelei
buruz duten iritzia ezagutzeko bideak identifikatzen laguntzea izan da, eta, bestetik,
haien lana ezagutaraztea.
Neurketak
Inpaktua neurtzeko eta erabiltzaileek aldagela inklusiboei buruz zuten iritzia ezagutzeko,
inkesta bat egitea erabaki zen, baina oraindik ez da ekintza gauzatu.

2. FASEA- EKINTZA- ETA KOMUNIKAZIO-KANPAINA
2021eko ekainaren 5ean, lehen aldagela inklusiboa jarri zen Bartzelonako hondartza
batean: https://labur.eus/jT8uO. Etorkizunerako ekintza gisa, honako ekimen hauek
proposatu ziren:
•

Elkarteko pertsonekin harremanetan jartzea, aldagela inklusiboak erabiltzeko
beharra duten pertsonei hurbiltzeko.
• Bartzelonako kolektiboari inkesta egitea. Egokiena litzateke inkesta zerbitzua
erabili aurretik eta erabili ondoren betetzea. Horrela, benetako eragina neurtu
ahal izango lukete.
• Aldagela inklusiboa dagoen gunean QR kode bat jartzea, inkestan sartu ahal
izateko.
• Beren lana sare sozialen bidez ezagutaraztea.
• Erabiltzaileen bideoren bat egitea, produktuari buruz duten iritzi zuzena
jasotzeko.
Lantaldea antolatzekotan geratu zen, etorkizunean proposatutako ekintzak garatzeko.

4. Eranskina: Alten bilakaera
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5. Eranskina: Erregistroak udalerriaren, erakundearen,
unibertsitatearen arabera
Álava/Araba
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ETXEBIZITZA PROGRAMA
POSTA KODEAK
PK
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
CAMPEZO / KANPEZU / SANTA CRUZ DE CAMPEZO /
SANTIKURUTZE KANPEZU
MAESTU
ANTOÑANA/ATAURI/AZAZETA/BERROZI/BUJANDA/DURRUMA
KANPEZU/KINTANA/SAN ROMAN DE CAMPEZO
MURGUÍA
ACOSTA / APODAKA / BERRIKANO / BURUAGA / ERIBE / ETXAGUEN
/ GOPEGI / LARRINOA / LETONA / MANURGA / MURUA / OKOIZTA
/OLANO/ ONDATEGI/ ZAITEGI / ZESTAFE / ZIGOITIA
ALTUBE /AMETZAGA/
ZUIA/APERREGI/ARETXAGA/BITORIANO/DOMAIKIA/GILIERNA/GUI
LLERNA/JUGO/LUKIANO/MARKINA/SARRIA/ZARATE
ARETXABALETA / BERROSTEGIETA / BOLIBAR / CASTILLO / ESKIBEL
/ GAMIZ / GARDELEGI / GAZTELU / IZARTZA / LASARTE /
MENDIOLA / MONASTERIOGUREN / OKINA / OTAZU / ULLIBARRI
DE LOS OLLEROS / URIBARRI NAGUSIA
AGURAIN / SALVATIERRA
ARRIETA / AUDIKANA / BARRUNDIA / DALLO / ELGEA / ETURA /
ETXABARRI / URTUPIÑA / EZKEREKOTXA / GAZEO / GEBARA /
HEREDIA / LANGARIKA / MARIETA-LARRINTZAR / MATURANA /
MENDIXUR / MENDIJUR / OZAETA
BERANTEVILLA
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ
LAUDIO-LLODIO

ALTAK
2
3
1
1
1
5
5
6
3
7
3
4
1
2
1
2
1
1

1

1
1
1
1
1
1
2
13

1409

1426
1440
1477

SAN
ROMAN/JANDIOLA/OKONDOGOIENA/ZUDUBIARTE/OKONDO/IRAB
IEN/BILLATXIKA
AÑANA
IZARRA/URKABUSTAIZ
AÑES / BEOTEGI / COSTERA / ERBI / KEXAA / LEJARZO/LEXARTZU /
LUJO / LUXO / MENAGARAI-BEOTEGI / MENOIO / OPELLORA /
OZEKA / QUEJANA / RETES DE LLANTENO / ZUAZA/ZUHATZA

GUZTIRA

1
1
1
4
78

Bizkaia

KODEA
48001
48002
48003
48004
48005
48006
48007
48008
48009
48010
48011
48012
48013
48014
48015
48071
48100
48110
48113
48115
48130

BESTEAK
ETXEBIZITZA PROGRAMA
POSTA KODEAK
PK
BILBO
BILBO
BILBO
BILBO
BILBO
BILBO
BILBO
BILBO
BILBO
BILBO
BILBO
BILBO
BILBO
BILBO
BILBO
BILBO
ATELA/ ATXURI /BASOZABAL / BELAKO / BERREAGAMENDI /
BILLELA / ELGEZABAL / ITURRIBALTZAGA / LAUKARIZ / LLONA /
MAUROLA / MUNGIA / TROBIKA /ZABALONDO
GATICA / BUTROI / SERTUTXA / URREZTI / ZURBANO / UGARTE /
IGARTUA / LIBARONA / GORORDO
BAKIO / SAN PELAIO / BASIGO DE BAKIO / ARTZA / BENTALDE /
GOITISOLO / URKIZAUR / ZUBIAUR
ALTZUAGA / ALTZUSTA / ASTERRIA / IBARGUEN / IPIÑABURU /
OTZERINMENDI / PLAZA / UNDURRAGA / URIBE / ZEANURI
ALDEKONA (SAN ISIDRO) / ARANOLTZA (SAN ANTOLIN) /
ARTEAGA (DERIO)/ DERIO/ ELEXALDE DERIO/ SAN ESTEBAN

ALTAK
2

ALTAK
7
10
16
13
5
11
38
1
2
3
4
8
8
9
15
1
2
1
1
1
4

48141

48144
48150
48160
48170
48190
48195
48196
48200
48212
48220

48230
48240
48260
48269
48270

48280

48288
48289
48300
48312
48315

(DERIO)/ UGALDEGUREN (SANTIMAMI)
ARANOLTZA-SAN ANTOLIN / ARTEAGA-SAN MARTIN /GELDO /
PARQUE TECNOLOGICO (ZAMUDIO) / UGALDEGUREN
(SANTIMAMI)
BALUGA, LA / CASTAÑO, EL / JARRALTA / MERCADILLO/
MUÑECAS, LAS/ RIBAS, LAS / SAN MARTIN DE CARRAL/
SOPUERTA
GOIKOELEXALDE O ELEXALDE / LARRABETZU /URIA
DURANGO / GARAI / GARAI-SAN MIGEL / GOIERRI (GARAI) /
MOMOITIO
MAÑARIA
ABADIANO / TRAÑA-MATIENA / GUEREDIAGA, MUNCHARAZ /
GAZTELUA / MENDIOLA
BERRIO-ALDAPE / BERRIOZABALETA-ARAMIÑO/ ELORRIO /
GAZETA / GAZTAÑETA / IGURIA / LEIZ-MIOTA / LEKERIKETA /
MENDRAKA / SAN AGUSTIN
ANDIKOA / BERRIZ / OKANGO / OLAKUETA / SARRIA
ARANDOÑO / AREITIO / BERANO NAGUSIA / BERANO TXIKIA /
GEREA / GOITA / GOITONDO POLIGONO INDUSTRIAL / MALLABIA
/ OSMA
LEKEITIO
BARAINKA / GARDATA-ARTIKA / ISPASTER / ISPASTER-ELEXALDE /
KURTZIAGA-ARROPAIN / MENDAZOA / SOLARTE-GALLETE /
SOLOARAN
AMOROTO / EGUEN / ELEIZALDEA (GIZABURUAGA) / ELEXALDE
(AMOROTO) / GIZABURUAGA / ITURRETA (MENDEXA) / LARIZ /
LAXIER / LEAGI / LIKOA / MENDEXA / ODIAGA / OKAMIKA /
UGARAN / URRUTIA / ZELAIA (MENDEXA)
ARANA / ERRENTERIA / GERNIKA-LUMO / LUMO / ZALLO
ELEXALDE (NABARNIZ) / IKAZURIETA / INTXAURRAGA (NABARNIZ)
/ LEKERIKA / MERIKA / NABARNIZ / URIBARRI-ZABALETA
KORTEZUBI
ALDANA / AMOREBIETA-ETXANO / ASTEPE / AUTZAGANA /
BERNAGOITIA / BOROA / DUDEA / ETXANO / EUBA / OROMIÑO
(AMOTEBIETA-ETXANO)
AGIRRE (BERMEO) / ALMIKA / ARANE / ARENE-PELAIO DEUNA /
ARRANOTEGI / ARTIKA / BARATZ-EDER / BERMEO / DEMIKU /
LANDABASO POLIGONO INDUSTRIAL / MAÑU/ SAN ANDRES /
SAN MIGUEL
ASTEITZA / BARROETA (BEDIA) / BEDIA / BIDEKOETXEA /
ELEXALDE (BEDIA) / EREÑO (BEDIA) / EROSO-UGARTE / IBARRA
(BEDIA) / JAUREGI / MURTATZA
PEDERNALES / KANALA / TXATXARRAMENDI
OROZKO / ZUBIAUR (OROZKO)
ETXEBARRI
-

3

1
1
21
1
2
3
1
1
5
1

1
4
1
1
3

13

1
1
1
8
1

48340

48370

48381

48390

48395
48410
48450
48470
48480
48498
48499
48500
48510
48530
48540

48550
48600
48610
48620
48630
48640
48650
48700

AGIRRE (ARRIGORRIAGA) / ARKOTXA / ARRIGORRIAGA /
BRISKETA / BURBUSTU-ALTAMIRA / CUBO / GURUTZALDE /
GUTIOLO / LANBARKETA / MARKIO / MARTIARTU / MOIORDINBARRONDO / SALUD E HIGIENE / ZARATAMO
ARRANCUDIAGA / ARACALDO / BAKIOLA / AZPIUNTZA / ARENE /
URIBARRI AUZOA / BASAKOETXE
AMETZOLA / ARBILDU / AREILTZA-OLATZAR / ARESANDIAGA /
ARGIÑAO / ARKULANDA / ASPIUNTZA / ERMITABARRI-IBARRA /
GEZALA / SALDARIAN / SOLATXI / URIONDO / ZOLLO-ELEXALDE /
ZUBIALDE
ABANTO / ABANTO Y CIERVANA / ABANTO-ZIERBENA /
BALASTERA, LA / CALIZAS, LAS / CAMPILLO, EL / CARRERAS, LAS /
CASAL, EL POLIGONO INDUSTRIAL / CASTAÑOS, LOS / CORTES,
LAS / COTORRIO / FLORIDA, LA / GALLARTA / HERA, LA /
MURRIETA / PICON / PUTXETA / SAN PEDRO (ABANTO-ZIERBENA)
/ SANFUENTES / SANTA JULIANA / TRIANO (ABANTO-ZIERBENA)
DURAÑONA / ELGUERO / GALINDO-SALCEDILLO / TRAPAGAKAUSO / TRAPAGARAN / UGARTE (VALLE DE TRAPAGA) / VALLE
DE TRAPAGA
CADEGAL / NOCEDAL / ORCONERA, LA / ORTUELLA / TRIANO
(ORTUELLA) / URIOSTE
CARRERAS, LAS / COTORRIO / MURRIETA / PUTXETA / SAN
PEDRO (ABANTO-ZIERBENA)
COBARON / MUSKIZ / POBEÑA / RIGADA, LA / SAN JUAN
(MUSKIZ) / SAN JULIAN DE MUSKIZ / SANTELICES
MOREAGA / SOPELA / UGERAGA
ELEXALDE (GORLIZ) / GANDIA / GORLIZ / UREZARANTZA
BASERRI-SANTA ANA / BERANGO
BARRIKA / ELEXALDE (BARRIKA) / GOIERRI (BARRIKA)
ONDARROA
BALMASEDA / PANDOZALES / PEÑUECO
ALONSOTEGI / ARBUIO / CADAGUA-ELKARTEGI POLIGONO
INDUSTRIAL / IRAUREGI
AMBASAGUAS / BIAÑEZ / BOLLAIN / CADENA, LA / CALLEJO, EL /
CERCA, LA / HERBOSO / MANZANEDA DE BIAÑEZ / MATIENZO /
MOLINAR / PAULES / RANERO / RIOSECO / SANTECILLA / SUCESO,
EL
BARAKALDO
BARAKALDO
BARAKALDO
SESTAO
PORTUGALETE
GETXO
AKETXE / ARTATZA (LEIOA / ARTATZAGANE / BEGOÑAKO AMA /
CENTRO CIVICO (LEIOA) / CHOPERA, LA / ELEXALDE (LEIOA) /
ESTARTETXE / ITURRIBIDE / LAMIAKO / LANDABARRI / LEIOA /

7

1

1

4

2
1
1
1
9
5
2
2
1
4
1

1
8
9
6
11
9
7
6

48800
48810
48869
48890
48891
48901
48902
KODEA
64002
64003
64004
64005
64006
64007
64008
64009
64010
64013
64020
64025
64033
64043
64045
65073
65074
KODEA
64012
64014
64015
64016
64017
64018
64027
64028
64031
64046
64047

MENDIBILE / MONTE IKEA / NEGURIGANE / ONDIZ / PERURI /
PINOS, LOS / SAKONETA / SAN BARTOLOME / SAN JUAN (LEIOA) /
SANTIMAMI (LEIOA) / SANTSOENA / SARRIENA / TELLERIA /
TXORIERRI (LEIOA) / UDONDO / ZARRAGETA
ALTZAGA / ARRIAGA / ASTRABUDUA / ASUA / ERANDIO /
ERANDIOGOIKOA / GOIERRI (ERANDIO) / LUTXANA-ENEKURI
AGIRRE-APERRIBAI / BEKEA / CRUZ, LA / ELEXALDE (GALDAKAO) /
GALDAKAO / GUMUZIO / USANSOLO
ARIZGOITI / BASAURI/ ELEXALDE (BASAURI)/ MERCABILBAO/
URBI
BALPARDA / SANTURTZI / VILLAR, EL
GETXO
GETXO
GETXO
ERAKUNDEAK
ERAKUNDEA
DFB
GARBIKER
GV-EJ
Metro Bilbao
CTB
EROSKI
Obra Social "La Caixa"
Consorcio de aguas Bilbao Bizkaia
Bilbao Metropoli 30
Ingurubide -Turinea
Unesco Etxea
BC3
Azti
Bridgestone
Berdeago
Cáritas Bizkaia
Ortzadar
ESKOLA PROGRAMA
IKASTETXEA
Eleizalde ikastola
Asociación elkarbanatuz
Franciscanas de Montpellier Ikastetxea
Colegio Pureza de María
Ispaster eskola
Lekeitioko eskola
Zelaieta Herri Eskola
CPI Eretza Berri IPI
El Ave María Ikastetxea
IES Dolores Ibarruri BHI
Colegio Vizcaya

4
6
9
9
5
4
12
ALTAK
91
1
35
6
5
7
9
86
8
21
18
14
11
18
1
2
123
ALTAK
8
32
2
18
2
7
18
1
5
4
109

64048
65006
65007
65009
65014
65015
65025
65030
65040
65047
65053
65057
65064
65068
65070
65071
65072
65080
GUZTIRA

Muskizko Ikastola
Hetel-Maristak Durango
Hetel-Centro de formación Somorrostro
Hetel-Lea Artibai Ikastetxea
Hetel-Peñascal (Bizkaia)
Hetel-María Inmaculada (Bizkaia)
Hetel-Nazaret zentroa
Kristau eskola
Ikaslan Bizkaia-CIFP Zornotza LHII
Ikaslan Bizkaia-IES Eskurtze BHI
Ikaslan Bizkaia-CIFP Andra Mari LHII
Ikaslan Bizkaia-IES Mungia BHI
Ikaslan Bizkaia-IES Juan Antonio Zunzunegui BHI
Ikasgiltza
AICE-Centro Fernando
AICE-Centro Ibaiondo
AICE- Colegio CEU Virgen Niña Vitoria
Eusko Ikastola Batza- Lauaxeta Ikastola

10
4
75
13
17
1
1
1
1
5
1
1
10
23
5
28
84
14
1.514

Gipuzkoa

KODEA
20001
20002
20003
20004
20005
20006
20008
20009
20010
20011
20012
20013
20014
20015
20016
20017
20018
20100
20110

ETXEBIZITZA PROGRAMA
POSTA KODEAK
PK
DONOSTIA/SAN SEBASTIAN
DONOSTIA/SAN SEBASTIAN
DONOSTIA/SAN SEBASTIAN
DONOSTIA/SAN SEBASTIAN
DONOSTIA/SAN SEBASTIAN
DONOSTIA/SAN SEBASTIAN
DONOSTIA/SAN SEBASTIAN / IGELDO
DONOSTIA/SAN SEBASTIAN
DONOSTIA/SAN SEBASTIAN
DONOSTIA/SAN SEBASTIAN
DONOSTIA/SAN SEBASTIAN
DONOSTIA/SAN SEBASTIAN
MUTILOA/ANDARBASO/DONOSTIA/SAN SEBASTIAN
DONOSTIA/SAN SEBASTIAN
DONOSTIA/SAN SEBASTIAN/PASAJES
DONOSTIA/SAN SEBASTIAN
AÑORGA / DONOSTIA/SAN SEBASTIAN
ERRENTERIA / LANDARBASO / LEZO
PASAI ANTXO / PASAI DONIBANE / PASAI SAN PEDRO / PASAI
TRINTXERPE / PASAIA

ALTAK
12
1
5
2
9
7
12
15
12
9
15
4
7
18
5
8
23
17
4

20115
20120
20130
20140
20150
20159
20160
20170
20179
20180
20200
20210
20211
20212
20213
20214
20216
20230
20240
20248
20249
20260
20267
20268
20280
20300
20301
20302
20303
20304
20305
20400
20403
20490
20500
20550
20560
20570
20578
20590

ASTIGARRAGA
HERNANI
URNIETA
ANDOAIN / BURUNTZA / GOIBURU / LEIZOTZ / SORABILLA
VILLABONA/ADUNA
ASTEASU / BEBALLARA / ELIZMENDI / ERREKABALLARA /
GOIBALLARA / LARRAUL / UPAZAN / ZIZURKIL PUEBLO
LASARTE-ORIA
USURBIL/LASARTE-ORIA/AGINAGA/ZUBIETA, URDAIAGA
ALTZIBAR / ARRAGUA / ELIZALDE / ERGOIEN / GURUTZE /
ITURRIOTZ / KARRIKA / OIARTZUN / UGALDETXO
BEASAIN / ARATZ-MATXINBENTA / ANTZIZAR / ASTIGARRETA
UGARTEMENDI /BEASAINMENDI / LOINATZ
LAZKAO / LAZKAOMENDI / SENPERE / ZUBIERREKA
ATAUN / ARIN / AYA / ARRONDO / ASTIGARRAGA
OLABERRIA / IHURRE
IDIAZABAL / URSUARAN
MUTILOA / SEGURA / ZERAIN
ORMAIZTEGI
LEGAZPI
VILLAFRANCA DE ORDICIA / ALTAMIRA
ALTZAGA / ARAMA / GAINTZA
ITSASONDO
ALEGIA / ERROTALDEA / LANGAURREALDEA
ALDABA / IKAZTEGIETA
AMÉZQUETA / ALZO / BEDAIO / UGARTE / ERGOIENA
HONDARRIBIA
IRUN
IRUN
IRUN
IRUN
BIDASOA / IRUN
IRUN
AUZOTXIKIA / IBARRA / MONTESKUE / SAN BLAS / SAN ESTEBAN
(TOLOSA) / SANTA LUTZIA / TOLOSA / TXARAMA / URKIZU /
USABAL
LIZARTZA / OREXA
MONDRAGÓN / BEDOÑA / GESALIBAR / GARAGARTZA /
GARAGARZA / ARRASATE
ARETXABALETA
OÑATI
BASALGO / BERGARA / ELORREGI / ELOSUA
ANGIOZAR
PLACENCIA DE LAS ARMAS / SORALUZE

3
12
3
3
4
5
2
4
1
11
10
2
4
2
3
1
1
2
3
2
1
1
1
1
14
1
4
5
3
12
14
15
1
1
2
3
3
5
1
2

20600
20700
20720
20730
20737
20738
20749
20750
20780
20800
20808
20809
20810
20820
20850
20870
KODEA
64023
64024
64036
64040
KODEA
64030
64032
64038
64039
65019
65023
65026
65090
65091
65092
65019
65023
65026
65090
65091
65092
GUZTIRA

AGINAGA (EIBAR)/ ARRATE / EIBAR / MALTZAGA
URRETXU / ZUMARRAGA
AZKOITIA
AZPEITIA / LOIOLA
RÉGIL / EZAMA
URRESTILLA
AIZARNAZABAL / AIZARNA / IRAETA / ENDOIA / ARROA / GOIKOA
/ ARROA BEKOA/ ETXABE / ZEATZ / ETXEZARRETA
ZUMAIA
ELGOIBAR
ZARAUTZ
GUETARIA / SAN PRUDENTZIO / MEAGA /ASKIZU / EITZAGA
AIA / ALTZOLA (AIA) / ANDATZA / ARRUTIEGIA / ELKANO (AIA) /
ETXETABALLA / IRURETAEGIA / KURPIDEA / LAURGAIN /
OLASKOEGIA
ORIO
DEBA
MENDARO
ELGOIBAR / ALZOLA / SALLOBENTE-ERMUARAN / SAN LORENTZO
/ SAN MIGUEL / SAN PEDRO / IDOTORBE
ERAKUNDEAK
ERAKUNDEA
Diputación Foral de Gipuzkoa
Fundación Naturklima
Fundación Elhuyar
Aranzadi
ESKOLA PROGRAMA
IKASTETXEA
Meka Lanbide Eskola
Zuazola-Larraña BHI
Miguel Altuna Lanbide Heziketa
La Salle Legazpi
Hetel-Irungo La Salle
Hetel- Salesianos Urnieta salestarrak
Hetel-Oteiza Lizeo Politeknikoa
IES Elgoibar BHI
IES Aralar BHI
ARMERIA ESKOLA LHII
Hetel-Irungo La Salle
Hetel- Salesianos Urnieta salestarrak
Hetel-Oteiza Lizeo Politeknikoa
IES Elgoibar BHI
IES Aralar BHI
Armeria Eskola LHII

8
21
2
6
1
2
4
4
17
13
1
1
1
3
2
64
ALTAK
59
4
23
2
ALTAK
39
30
9
1
1
3
1
14
3
6
1
5
2
9
7
12
698

Unibertsitate programa
KODEA
64018
64021
64001
GUZTIRA

UNIBERTSITATEA
UNED
Deustuko Unibertsitatea
UPV/EHU

ALTAK
44
97
998
1139

EAE
KODEA
65089
GUZTIRA

ERAKUNDEA
EHIGE

ALTAK
6
6

6. Eranskina: Material pertsonalizatuak
•

Etxebizitza programako adibideak

Aspaceren pertsonalizatutako liburuxka

Bridgestonen sare sozialetarako post pertsonalizatua

Berrabiatze-ekintzarako “La Caixa” Gizarte Ekintzaren pertsonalizatutako liburuxka

•

Eskola programako adibideak

Bizkaia Ikastetxearen pertsonalizatutako
posta

Egiluzeren pertsonalizatutako
newsletterra

7. Eranskina: Stand-ei buruzko informazioa
Kanpusa

Fakultatea/Kokapena
Mikel Laboa plaza

Data
2021/02/10
2021/02/15

Ordutegia
11:00-14:30

Bizkaia
Sarrikoko Ekonomia eta Enpresa fakultatea

2021/02/16

11:00-14:30

Bilboko ingenieritza eskola

2021/02/09

11:00-14:30

Elurreta liburutegia
Álava/Araba

Pabelloia

2021/02/17

10:30-12:30
12:30-14:30

IVEF

2021/02/11

11:00-14:30

Oñati plaza

2021/02/24

11:00-14:30

Ignacio María Barriola

2021/02/18

11:00-14:30

Gipuzkoa

21.10.02 MIKEL LABOA PLAZA (BIZKAIKO KANPUSA)

21.02.24 OÑATI PLAZA (GIPUZKOAKO KANPUSA)

21.02.18 IGNACIO MARIA BARRIOLA ZENTROA (GIPUZKOAKO KANPUSA)

21.02.17 PABELLOIA (ARABAKO KANPUSA)

8. Eranskina: Web orriari eta sare sozialei buruzko datuak
•

Web orria: Datuen analisia (20/09/01-21/07/19)

•

Facebook: Datuen analisia

378 atsegin dut eta 430 jarraitzaile

•

Twitter: Datuen analisia

368 jarraitzaile

•

Instagram: Datuen analisia

571 jarraitzaile
(Datuak 2021/07/12-19)

•

LinkedIn

678 jarraitzaile (2020ko irailean sortu zen).

•

Discord

Comunidad GAP elkartea zerbitzariak 24 partaide dauzka (2020ko irailean sortu zen).

•

Bloga

9. Eranskina: ReActívate+ unibertsitate programaren galdetegiaren
emaitzak
UPV/EHUN galdetutako 98 pertsonen 21 erantzun jaso dira eta Deustuko
unibertsitatean galdetutako 20 pertsonen 3 erantzun.
•

UPV/EHU

BerrAktibatu+ Unibertsitate Programa / Programa ReActívate+ Universidades
Ez nago batere ados / Totalmente en desacuerdo
Ez nago ados / En desacuerdo
Ez ados, ez kontrakoa / Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
Ados nago / De acuerdo
Guztiz ados nago / Totalmente de acuerdo
Planteatutako kronograma eta denborak egokiak dira programaren garapenerako / El
cronograma y tiempos planteados ayudan a un correcto desarrollo del programa.

Helburuak ondo definituta daude / Sus objetivos están claramente definidos.

Programaren koordinazioa egokia da / La coordinación del programa es adecuada.

Kolektiboen arteko lana errazten da / Favorece el trabajo entre diferentes colectivos.

Moodle plataformaren baliabideek egitekoen garapena bideratzen dute / Los
recursos de la plataforma moodle facilitan el desarrollo de las tareas.

Tailerrak erabilgarriak dira programa burutzeko / Los talleres son útiles para llevar a
cabo el programa.

Planteatutako metodologia (hasierako neurketa-ekintza eta komunikazio kanpainaazken neurketa-emaitzen zabalkundea) egokia da / La metodología planteada
(medición inicial-campaña de acción y comunicación-medición final- difusión de
resultados) es adecuada.

Malgutasunari esker, programa fakultate eta zentro bakoitzeko errealitatearen
arabera egokitzen da / Su flexibilidad permite que el programa se adapte a la realidad
de cada facultad o grado.

Zein izan da zure esperientzia BerrAktibatu+ programaren barruan? / ¿Cuál ha sido tu
experiencia dentro del programa ReActívate+?
-

-

Ona.
Positiboa.
Positiva.
Me ha parecido que es un programa que debe continuar ya que creo que
ayuda a tomar conciencia de muchos aspectos. Incluso a los que tomamos
parte en el programa creo que nos ha hecho reflexionar sobre nuestros
hábitos de consumo, y a su vez, nosotros hemos hecho que el resto de la
comunidad universitaria reflexione.
Muy gratificante.
Ha sido buena, aunque al final me sentí algo perdida porque no recibimos más
y mails o de alguna reunión final.
Positiva. Aunque no es fácil cambiar los hábitos, siempre se consigue algo.
Muy positiva, sobre todo por trabajar en equipo.
Positiva, aunque le haya faltado algo de intensidad.
Ikastetxe edo Zerbitzu bakoitzak bere erritmoa eraman dezake, bere
errealitatean oinarrituta.
Interesante.
Oso positiboa. pausutxoak ematen ditugu.
Nire esperientzia laburra izan arren, egindako lanarekin oso harro nago eta
uste dut arazo batzuen soluzioa bilatu dugula.
He participado en el programa ayudando a proponer ideas y llevándolas a
cabo junto al resto de compañeras.
I have taken part in one of the work groups.
Oso positiboa.
Positiva en cuanto a que ayuda a mantener la dinámica del grupo de trabajo.
Motiva al personal.
Interesgarria da. Pauso txikiak gauzatzen dira iraunkortasunaren bidean
Positiva, tiene gran alcance si hay buena coordinación del equipo implicado en
la Facultad.

1 EZER / NADA

5 ASKO / MUCHO

Distantzian lan egiteak eragina izan du programa jarraitzerako orduan? Tailerrak modu
presentzialean edo modu birtualen egitea nahiago duzu? / ¿Ha influido trabajar a
distancia en el seguimiento del programa? ¿Prefieres realizar los talleres de manera
presencial o virtual?
-

-

Ez. Modu birtualean nahiago dut.
Ez gehiegi, baina hobeto modu presentzialean.
Presencial.
Creo que los talleres pueden realizarse de manera virtual.
Presencial.
En ocasiones lo prefiero presencial más que virtual.
Ez, presentzialean nahiago.
Ya me he acostumbrado al formato virtual, pero prefiero presencial.
Se puede seguir muy bien de forma virtual.
No. Presencial o virtual, da lo mismo.
Ondo konpondu gara eta EHU-tik kanpoko teknikarientzat bidai gutxiago
egitea da.
Presencial.
Si. Presencial/virtual.
Bai, zentrora etorri ez izanak eta online egitearena, galerazi egin ditu hasieran
genituen planteamentu batzuk.
Nahiago izango nuke era presentzialean egitea baina egoera honetan gaudela
eta, oso ondo iruditu zait online moduan egitea. Ez nuke ezer aldatuko.
No ha influido mucho. Es lógico que por la situación que estamos viviendo hay
muchas cosas que es mejor que se hagan de forma virtual, aunque por preferir
considero que es mejor que se haga todo de forma presencial.
It's much better working face to face. Anyway, that's not been a real problem.
Berdin zait, baina egia da hurbiltasuna gehiago laguntzen duela.
Presencial.

- Presentziala beti nahiago.
- No hay datos para evaluar la diferencia de haber trabajado a distancia.
Preferiblemente los talleres de forma presencial.
Zein hobekuntza gehituko zenizkioke programari? / ¿Qué mejoras le añadirías al
programa?
-

Ez zait ezer bururatzen.
Ez zait bururatzen.
Más actividades de grupo.
No se me ocurre ninguna en este momento.
Ninguna.
Cada x tiempo se nos comunique cómo va el desarrollo del programa o los
resultados obtenidos.
Bilera gehio.
Los plazos. En la universidad tiene más sentido comparar años académicos que
años naturales.
Más cuestiones prácticas en el taller.
NS/NC.
Oso ondo dabil.
Más dinamización/ayuda por parte de las coordinadoras.
Ninguna.
Agian, posible denean, presentzialtasuna handiagorekin, Fakultate-arteko
ekimenaren bat egitea.
Ez dakit zer erantzun.
Por lo general he estado bastante contenta, no se me ocurre nada.
Coordination team has not made a good job. I'd change it.
Ez dakit. NIretzat ondo dago horrela.
No lo sé.
Fakultateko Ikasle, irakasle eta AZParen partaidetza lortzeko laguntza. Arazo
handiena inplikazioan ikusten dut.
Ninguna.

Beste zerbait gehitu nahi duzu? / ¿Quieres hacernos alguna otra observación?
-

-

Ez zait ezer bururatzen.
Ez.
Más participación del PDI.
Creo que es un programa que debe seguir adelante, ya que ayuda a avanzar en
la sostenibilidad tomando conciencia de muchos factores sobre los que
probablemente no pensemos.
No.
No.
Ez.
No.
Es un buen trabajo el que realizáis.

- La discontinuaidad en el tiempo, o falta de ritmo debido a la pandemia, ha
influido negativamente en el desarrollo del programa.
- Mila esker zuen laguntzagatik.
- No.
- No.
- Urtero egitea espero dugu.
- Ez.
- No.
- Too much time in useless meetings.
- Ez. Eskerrik asko.
- No.
- Ez.
- No.

•

Universidad de Deusto

BerrAktibatu+ Unibertsitate Programa / Programa ReActívate+ Universidades
Ez nago batere ados / Totalmente en desacuerdo
Ez nago ados / En desacuerdo
Ez ados, ez kontrakoa / Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
Ados nago / De acuerdo
Guztiz ados nago / Totalmente de acuerdo
Planteatutako kronograma eta denborak egokiak dira programaren garapenerako / El
cronograma y tiempos planteados ayudan a un correcto desarrollo del programa.

Helburuak ondo definituta daude / Sus objetivos están claramente definidos.

Programaren koordinazioa egokia da / La coordinación del programa es adecuada.

Kolektiboen arteko lana errazten da / Favorece el trabajo entre diferentes colectivos.

Moodle plataformaren baliabideek egitekoen garapena bideratzen dute / Los
recursos de la plataforma moodle facilitan el desarrollo de las tareas.

Tailerrak erabilgarriak dira programa burutzeko / Los talleres son útiles para llevar a
cabo el programa.

Planteatutako metodologia (hasierako neurketa-ekintza eta komunikazio kanpainaazken neurketa-emaitzen zabalkundea) egokia da / La metodología planteada
(medición inicial-campaña de acción y comunicación-medición final- difusión de
resultados) es adecuada.

Malgutasunari esker, programa fakultate eta zentro bakoitzeko errealitatearen
arabera egokitzen da / Su flexibilidad permite que el programa se adapte a la realidad
de cada facultad o grado.

Zein izan da zure esperientzia BerrAktibatu+ programaren barruan? / ¿Cuál ha sido tu
experiencia dentro del programa ReActívate+?
- Tengo la impresión de que la experiencia y acción llevada a cabo se ha
quedado en la superficie.
- Me ha gustado trabajar con un equipo multidisciplinar.
- Hay trabajo por hacer. Hay interés por parte de la gente en cambiar las cosas y
ello anima a seguir caminando juntos hacia un mundo más respetuoso con el
medio ambiente.

1 EZER / NADA

5 ASKO / MUCHO

Distantzian lan egiteak eragina izan du programa jarraitzerako orduan? Tailerrak modu
presentzialean edo modu birtualen egitea nahiago duzu? / ¿Ha influido trabajar a
distancia en el seguimiento del programa? ¿Prefieres realizar los talleres de manera
presencial o virtual?
- Sí.
- Está bien que sea virtual.
- Ha habido un flujo de trabajo interesante a pesar de la distancia y los
programas virtuales.
Zein hobekuntza gehituko zenizkioke programari? / ¿Qué mejoras le añadirías al
programa?
- Quizás que los grupos sean de campus y el seguimiento y cronograma más
estructurado.
- Estaría bien que hubiese una extensión con todo el programa en Alud para
facilitar las reuniones y los documentos a cumplimentar.
- No sabría decir qué añadir...
Beste zerbait gehitu nahi duzu? / ¿Quieres hacernos alguna otra observación?
- No.
- Simplemente lo de alud porque al final al tener muchos mensajes en el correo
es más lioso.
- Eskerrik asko por la iniciativa, sea cual sea el resultado, es necesaria esta y un
millón de iniciativas más.

10. Eranskina: Actívate+ emaitzen infografia
•

Erdera

•

Euskera

11. Eranskina: ReActívate+ emaitzen infografia
•

Erdera

•

Euskera

Sin.: CARLOS OPPE
GAP Elkarteko presidentea
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