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2 Gaia zabaltzen
Los valores de la sociedad de consumo nos llevan 

habitualmente a consumir aquello que simplemente 
creemos necesitar o que satisface un deseo puntual. Y lo 
hacemos sin pararnos a pensar en el proceso necesario 
para que el producto solicitado llegue a nuestras manos, 
la labor de quienes lo hacen posible o, más aún, que el 
mero acto de compra pueda generar el movimiento de 
un ciclo altamente contaminante y perjudicial para el 
entorno y para la propia sociedad. 
En el Gobierno Vasco y en todos sus organismos hemos 
puesto en marcha recientemente un completo programa 
para lograr que todas las compras y contrataciones 
públicas que se lleven a cabo incorporen criterios de 
respeto al medioambiente.
Se trata de un paso importante si atendemos al volumen 
de compras existente en la administración pero que, 
sin duda, no será completo sin la colaboración de la 
sociedad vasca. Llevar a cabo pequeños gestos como los 
que se proponen en las páginas de este nuevo número 
de Ihitza en los centros educativos o en los hogares es el 
complemento necesario a este programa, una iniciativa 
que pretende hacer de nuestro entorno un lugar 
sostenible en el que vivir. 

Pilar Unzalu
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburua

Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
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Kontsumo-gizartearen balioen eraginez, ustez behar 
ditugun edota unean uneko desio bati erantzuten 
dioten gauzak kontsumitzeko joera dugu. Hala jokatzen 
dugunean, ez dugu pentsatzen produktu hori gure 
eskuetara heltzeko zer prozesu gertatu den, nork 
egin duen hori posible edota, are gehiago, ez dugu 
pentsatzen erosteko ekintza hutsak ingurumenari eta 
gizarteari berari kutsadura eta kaltea ekarriko dizkion 
ziklo bati hasiera eman diezaiokeenik. 
Eusko Jaurlaritzan eta haren menpeko erakunde 
guztietan programa osatu bat jarri dugu abian, erosketa 
eta kontratazio publiko guztietan ingurumenarekiko 
errespetu-irizpideak har daitezen kontuan.
Urrats garrantzitsua da, administrazioak zer-nolako 
erosketa-bolumena duen kontuan hartuta; alabaina, 
urrats hori ez da erabatekoa izango EAEko gizarte 
osoaren laguntzarik gabe. Etxeetan edo ikastetxeetan 
Ihitza aldizkariaren ale berri honetan proposatzen 
ditugun keinu txikiak eginez gero, programa osatzeko 
behar diren urratsak emango ditugu, eta geure 
ingurunea bizitzeko leku jasangarri bihurtzen lagunduko 
dugu.
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Ihitzaren edizio digitalaren
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aukera duzu

Ya puedes suscribirte a la 
edición digital de Ihitza

Sar zaitez euskadi.net/ihitza helbidean 
eta klikatu harpidetzan (zure helbide 

elektronikoa baizik ez dizugu eskatuko) 
Albiste-aurrerapenak ez ezik, ale 

bakoitza argitaratzen denean abisua ere 
jasoko duzu

Entra en www. euskadi.net/ihitza y haz 
click en suscripción (sólo te pediremos 

tu correo electrónico) y recibirás los 
avances informativos y el aviso de 

publicación de cada número.  
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La adquisición de bienes 
y servicios es una de las 
actividades más cotidianas 
y comunes en nuestro 

quehacer diario. Y esa actividad no es 
en ningún caso una actividad neutra, 
sino el fruto de una decisión en la 
que intervienen multitud de elemen-
tos: uno sin duda es el precio, pero 
las modas (conjunto de cánones esté-
ticos del momento) y la calidad  (los 
parámetros que nos garanticen que 
obtendremos el beneficio esperado) 
son aspectos que, sea implícita o 
explícitamente, tomamos en consi-
deración. 

La compra verde es aquella en la que 
esa decisión se realiza teniendo en 
cuenta las características ambientales 
del producto o servicio a adquirir.

Hay quién se refiere (para mí malin-
tencionadamente) a la compra verde 
como a una moda. En algunos casos 
eso seguramente es cierto, pero no 
en la mayoría. La compra verde se 
entiende de forma muy generalizada 
como un aspecto de calidad, con una 
intención de mejorar el bienestar 
individual y social. Detrás de ello hay 
mucho más que un aspecto de tipo 
estético pasajero, hay un trabajo de 
análisis y reflexión profundo que vie-
ne realizándose desde hace décadas.

Cómo identificar productos  
y servicios verdes 
Para ello es necesario fijarse en las 
características técnicas. Aunque eso 

Ecoinstitut
Barcelona 

puede llegar a ser algo complejo, sí 
existen algunos principios o criterios 
básicos que podemos aplicar de for-
ma más o menos generalizada:

• la vida útil del producto y su repa-
rabilidad: su solidez, la facilidad de 
montaje y substitución de piezas.

• el consumo de recursos asociado a 
su manejo: energía, agua y materiales 
(consumibles).

• el uso de recursos renovables, in-
cluyendo la materia prima reciclada.

• la ausencia de productos tóxicos 
o problemáticos, en el producto 
mismo y en los residuos generados 
en su uso. 

• la facilidad para ser gestionado 
como residuo: productos monoma-
teriales o de materiales fácilmente 
separables.

Teniendo presentes esos 5 principios 
y algo de sentido común, en muchos 
casos podremos tomar decisiones sin 
temor a equivocarnos significativa-
mente. 

Para facilitar esa decisión hace años 
que viene desarrollándose un sistema 
de certificado ecológico que permita 
al consumidor identificar a través 
de un logotipo protegido aquellos 
productos que cumplen con los cri-

Josep 
Esquerrá

La compra 
verde

terios previamente establecidos: las 
etiquetas ecológicas.  

El proceso de ecoetiquetado es algo 
complejo y requiere cierto tiempo. 
Por ello la oferta ha sido durante 
bastante tiempo inapreciable, pero 
ha ido creciendo de forma regular y 
empieza ya a ser conocida y asequi-
ble para el público.

Por otro lado existen otros instru-
mentos complementarios. Uno son 
los sistemas de gestión ambiental, 
mediante los que se establece un 
sistema de control de las variables 
ambientales significativas de una 
actividad y se definen los procedi-
mientos necesarios para su control 
y mejora continua. Estos no certi-
fican el producto como tal, sino la 
instalación donde se produce, o la 
actividad que se desarrolla. Con ello 
se consigue avances en otro sentido: 
la generalización de los sistemas de 
calidad ambiental. 

Finalmente están las directrices y 
normativas de ecodiseño. Con ello se 
persigue la mejora ambiental actuan-
do en las fases previas de diseño del 
mismo producto y de su proceso de 
producción.  
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Las compras públicas verdes 
Además en la UE se planteó hace 
años cómo dar un impulso definiti-
vo a los mercados verdes. Viendo el 
poder de compra de las Administra-
ciones Públicas europeas, se planteó 
la idea de que éstas actuaran como 
motor para su desarrollo. Un debate 
intenso y controvertido en el que 
finalmente se consolidaron las tesis 
favorables a ello y que concluyó con 
la modificación de las directivas eu-
ropeas de contratación en 2004. 
Con ello se generó el marco legislati-
vo necesario para crear una demanda 

suficiente que permita a los produc-
tos y servicios verdes penetrar más 
rápidamente en el mercado, supe-
rar barreras y economías de escala 
para estar al alcance del público en 
general.      

El precio de la compra verde
Uno de los escollos a los que se alu-
de para justificar el poco desarrollo 
de la compra verde es el precio. Ante 
ello cabe señalar lo siguiente:
• Existen alternativas verdes al 
mismo precio o incluso mas eco-
nómicas. En casos concretos hemos 
descartado productos "económicos" 

La compra verde en Euskadi 

La Comunidad Autónoma Vasca ha participado activamente en ese de-
sarrollo. Por un lado con la creación de las aulas de Ecodiseño, así como 
con el desarrollo de un sistema de gestión ambiental propio, el Ekoscan, 
potenciando así la aparición de una oferta de calidad ambiental desde las 
empresas vascas.

Por otro lado, en 2006 y con el soporte técnico de Ecoinstitut, arranca de-
finitivamente el programa de Compras Verdes que en poco tiempo se con-
vierte en el más avanzado del estado y en una referencia a nivel europeo. 

Así, actuando de forma paralela y coordinada sobre la oferta y la demanda 
de productos y servicios verdes, la CAPV se halla en una posición inmejo-
rable para posicionarse ante la perspectiva de desarrollo de ese mercado. 

Mas información: www.ihobe.net

por demasiado básicos y nos hemos 
acostumbrado a artículos mas sofisti-
cados de precio superior a los que a 
menudo permanecemos "aferrados" 
por la marca. 

•  Existen "externalidades" que no 
vienen incluidas en el precio de ad-
quisición, pero que de todas maneras 
pagamos, a menudo indirectamente 
mediante tasas e impuestos. 

•  Una vez adquirido y durante su 
uso, muchos artículos generan costes 
corrientes que, de ser considerados 
en el momento de la compra, serían 
suficientemente importantes para 
compensar las diferencias de precio. 

Para establecer el coste real debe-
ríamos contabilizar todo ello (lo que 
denominamos Costes de ciclo de 
vida) según la siguiente fórmula:

Coste total = coste de adquisición 
(precio) + costes operacionales 
(consumos y mantenimiento) + 
costes financieros + costes  
indirectos (externalidades  
ambientales y sociales)

Una de las tareas contempladas por 
la UE ha sido el desarrollo de herra-
mientas que permitan esa contabi-
lidad. Al mismo tiempo ello ha sido 
contemplado en las directivas de 
contratación como un procedimien-
to admisible para la adjudicación de 
los contratos públicos. 

Así pues, existen en estos momentos 
instrumentos, herramientas y una 
estrategia para favorecer el desarro-
llo de un mercado para los produc-
tos y servicios verdes. Faltará ver si 
las condiciones en el contexto actual 
lo permiten. 

La compra verde como recurso pedagógico

La compra verde ofrece grandes posibilidades desde el punto de vista 
pedagógico. Por un lado, es un elemento que permite plantear el tema 
de los valores: cuestionar las pautas de consumo establecidas, discutir 
sobre las necesidades, repensar los valores en la toma de decisiones y 
desarrollar comportamientos adecuados. Actuar a través de las propias 
compras del centro educativo es un recurso de un gran poder ejempla-
rizante.

Por otro lado, ofrece cuestiones interesantes como objeto a tratar en 
diversas materias: desde la consideración de los impactos en ciencias 
naturales y sociales, hasta cálculos simples de coste de ciclo en mate-
máticas. 
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Nekazaritzaren osasuna, gure 
osasuna
Horixe da In Agro Salute lehiaketarako aukeratutako lema. Ekimenaren bidez, 
baserritarren lanak gure eguneroko bizimoduan duen garrantzia erakutsi nahi 
zaie ikasleei. Maiatzaren 4ra arte, lehiaketan parte hartu nahi duten Euskal 
Autonomia Erkidegoko Lehen Hezkuntzako edo Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako ikasgelek nekazaritzaren egungo egoerari buruz zer ikuspegi 
duten azaltzeko lana prestatuko dute euskarri digitalean (PDF, powerpoint, 
bideoa, lipdub, flashmob…). Kategoria bakoitzeko lanik onena (Lehen 
Hezkuntzakoa eta Bigarrenekoa) eta guztien artean originalena sarituko dira: 
egun osoko multiabentura-jarduera ikasle guztientzat. 

Informazio gehiago: www.itsasmendikoi.net

Eskola-baratzeei buruzko 
hitzaldiak Goierriko eta To-
losaldeko ikastetxeetan
Ingurugelak eta nekazaritza-garapenerako Goimen eta 
Tolomendi elkarteek hitzaldi-egitaraua jarriko dute abian 
laster, Goierriko eta Tolosaldeko eskualdeetan azken 
urteetan sortu diren eskola-baratzeen kudeaketan eta 
zaintzan aurrerapausoak emateko. Ekimenaren bidez, 
bi eskualdeetako ikasleek baratzeen bizitza-zikloa ondo 
ezagutzeko aukera izango dute, eta, gainera, elikadura 
osasungarriarekin, ingurumenaren babesarekin eta neka-
zaritzaren garapenarekin duten zerikusiaz jabetuko dira.

Eskolako 
Agenda 21 

diru-laguntzak
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta 
Ikerketa sailak eta Ingurumen, Lurralde Plangintza, 
Nekazaritza eta Arrantzakoak apirilaren 20an EHAA-
an agindu berria argitaratuko dute, Eskola Agenda 21 
programan parte hartzen ari diren ikastetxeentzako 
diru-laguntzak arautzeko. Euskal Autonomia Erkide-
goko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe guztiek dute 
deialdian parte hartzeko aukera. Izena emateko epea 
maiatzaren 21ean amaituko da.

Informazio gehiago:  
www.ingurumena.net

Fruten eta barazkien 
kontsumoa sustatzea
Eusko Jaurlaritzak ikasleen artean fruten eta barazkien kontsumoa sustatzeko 
programa jarri du abian, aurtengo ikasturtean. Programa horretan partaide 
izan dira, besteak beste, Zumarragako La Salle eta Gasteizko San Ignacio eta 
Luis Dorao ikastetxeak. Egindako tailer eta ikastaroetan, besteak beste, ekoiz-
le ekologikoak bisitatu dituzte, sasoiko fruta ekologikoaren laborantza- eta 
banaketa-prozesua ezagutzeko eta sasoian sasoiko fruta eta barazkien egutegia 
zein den jakiteko. Programa osatzeko, gurasoentzako prestakuntza-saioak egin 
dituzte, sasoiko fruta eta barazki ekologikoak kontsumitzeak osasunari, ingu-
rumenari eta tokiko ekonomiari dakarzkion onurak nabarmentzeko. Datorren 
ikasturteko lehen hilabeteetan beste deialdi bat egiteko asmoa dago. 



Energiak garapen jasangarrian duen 
garrantzia aitortzeko asmoz, NBEk 
Guztiontzako Energia jasangarria-
ren Nazioarteko Urtea izendatu du 
2012. urtea. Halatan, energiaren 
erabilera jasangarria areagotzeko 
premian sakontzeko aukera izango 
dugu aurten.

Jasangarritasunerako 
Hezkuntzako XXI. Topaketa 
Hezkuntza geldoaren goraipamena

Ohikoa den bezala, ikasturte honetan ere Ingurugelak antolatutako Jasan-
garritasunerako Hezkuntzako Topaketa egingo da. Apirilaren 26an izango 
da, Bilboko Juan Crisóstomo de Arriaga Musika Kontserbatorioan, Ibarre-
kolanda auzoan. Aurreko edizioetan bezala, Eskolako Agenda 21ean parte 
hartzen ari diren ikastetxeetako irakasleak eta laguntzaileak hausnartzera 
bultzatzea da helburua. Gainera, esperientzia berritzaileak eta jokabi-
de egokiak partekatu, etorkizuna hobetzeko bide berriak proposatu eta 
ikasle bakoitzaren hazkuntza pertsonala, afektiboa, soziala eta kognitiboa 
bultzatuko duen “denbora lasaia edo hezkuntza geldoa” berreskuratu ere 
egin nahi dira. Joan Domenech irakaslea izango da Topaketan, "Hezkuntza 
geldoaren goraipamena" hitzaldia eskaintzeko.

http://joandf.blogspot.com/

Guztiontzako Energia 
jasangarriaren
Nazioarteko Urtea

Ildo horretan, energia aurrezteari 
buruzko ideiarik onenak sarituko di-
tuen lehiaketan parte hartzeko gon-
bidapena jaso dute Europako Lehen 
eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe 
guztietako ikasle-irakasleek. 
U4 energy lehiaketaren bigarren 

deialdia da, 2010eko irailean izan 
baitzen lehena. Lanak 2012ko amaiera 
bitartean aurkeztu ahal izango dira.  

Informazio gehiago:  
www.u4energy.eu
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Erosketa berdea Arabako ikastetxeetan
Gasteizko Ingurugelak erosketa berdeari eta kontsumo arduratsuari 
buruzko prestakuntza-ikastaroan parte hartzeko aukera eskaintzen 
die herrialdeko klaustro eta ikastetxeei. Saio horietan, erostea era-
bakitzeko unean kontuan hartu beharreko oinarrizko kontzeptu eta 
irizpideak era praktikoan aurkeztuko dira. Norberaren eguneroko 
bizitzan nahiz ikastetxeetan kontsumo arduratsuaren aldeko jokabi-
deak praktikan jartzeko aukerak eskainiko ditu programak.

Informazio gehiago eta harremana:  
ceida-vitoria@ej-gv.es

Jakinaren Gainean

EROSKETA 
BERDEA

a,



Gainzuriko  
egutegia  
Gure ikastetxean urtero egiten dugu 
egutegia eta eskolako ikasle guztiek 
hartzen dute parte egutegi hau 
osatzerakoan. Euskararekin edota euskal 
kulturarekin zerikusia duten gaiak lantzen 
ditugu. Ekintza honekin euskararenganako 
motibazioa eta sentsibilizazioa lantzea 
dugu helburu, jadanik hamabosgarrena 
egin dugularik.

Euskal Herriko mendiak, Euskal Mitologia, 
jolasak, zuhaitzak, Herri Kirolak, jaiak,.....
izan dira azken urte hauetan landu ditugun 
gaietako batzuk.

Egutegiaren ezaugarrietako bat leloa da. 
Lelo honetan lantzen den gaia eta euskara 
uztartzen dira; lan hau 3. zikloko ikasleek 
egiten dute. 

Iaz Sendabelarrak izan zen aukeratutako 
gaia eta leloa ‘Sendabelarra sendabide, 
euskara gure kide’  eta aurten berriz 

honako hau izan da: ‘elikagaiak gure 
bizitza, euskara euskaldunon hitza’.

Ondoren egutegia osatzeko egin 
beharreko lana banatzen da. Aurten 
hamabi elikagai edo errezeten inguruan 
aritu gara lanean, hilabete bakoitzeko 
bat: arrautza, natilak,  madalenak, esnea, 
arroz-esnea, torradak, sagarra, konpota, 
sagar opila, intxaurra, intxaur saltsa, 
intxaur eta kakao bizkotxoa, zikloka 
banaturik, Haur Hezkuntzatik hasita. 
Hauek lantzeko hainbat ekintza egin 
ditugu: aurrezagupenak atera, informazioa 
bildu (liburutegian, etxean, aiton-amonei 
galdetuz, ....), elikagaiak ezagutzeko eta 
biltzeko irteerak egin, errezetak prestatu... 
Eta azkenik, egutegirako orria osatu dugu 
ikasleen marrazki, argazki eta idaztiekin.

Egindako lan guztien artean bat 
aukeratzen dugu egutegian jartzeko. 
Lanari amaiera emateko erakusketa 
egiten dugu lan guztiekin eta osatutako 
egutegiarekin.

Lurdes Agirre
CEIP Gainzuri HLHI
Urretxu (Gipuzkoa)

JOSTAILU BAT, 
ILUSIO BAT
Iaz gure eskola, Laguardiako Victor Tapia,  
Eskolako Agenda 21eko Proiektuan sartu 
zen.

Hori dela eta, aurten kontsumo 
arduratsua lantzen ari gara eta hau 
bultzatzeko jostailu azoka bat egitea 
pentsatu genuen, elkartasun trukaketa 
bat, hain zuzen ere. Honetarako, ikasle 
bakoitzak 3 jostailu ekarri genituen 
etxetik: pila edo bateria gabekoak, 
egoera onekoak, zahartuta gelditu 
ez direnak, gerraren ingurukoak izan 
gabekoak… Jostailu hauen truke 
‘Krokimoney’ bat jaso genuen. Zer den 
Krokimoneya? Gure maskota Kroki 
Krokodiloaren izena daraman dirua.  

Jostailu hauek ekartzeko hilabeteko 
epea eduki genuen, eta patruila berdea 
deituriko taldeak jasotzen zituen, 
liburutegian txukun-txukun jarriz.

Dena antolatuta utzi genuenean, zikloka 
bildu ginen eta patio orduak aprobetxatu 
genituen gure Krokimoneyaren truke 
bakoitzak jostailu bat jasotzeko. Eta 
noski, jostailu pilo bat soberan gelditu 
ziren, eta zer egin hauekin?? Oso erraza: 
SOS Afrika izena duen GKEari eman 
genizkion. 

Ekintza polita, dibertigarria, 
borondatezkoa eta oso parte hartzailea 
izan zen, behar duten ume askori irribarre 
bat atera diegulako.

CEIP Víctor Tapia HLHI
LAGUARDIA

8 Jakinaren Gainean
Zenbat buru hainbat aburu

Toki arazoak direla eta, Ihitzak beretzat gordetzen du jasotzen 
dituen gutunak osorik ez argitaratzeko eskubidea

Ihitza se reserva, por motivos de espacio, el derecho de no 
publicar íntegramente las cartas que se reciban
Ihitza se reserva, por motivos de espacio, el derecho de no 
publicar íntegramente las cartas que se reciban

Kaixo Ihitza!

Komentatu nahi nizuen ikastolako 
Ingurumen Batzordean irten dan ideia 
bat: Talde berdekideek ikastolako 
aztarna ekologikoa kalkulatu genuen eta 
ikusi genuen plastikozko poltsa gehiegi 
erabiltzen genituela. Horregatik, proposatu 
genuen ikastolan bertan oihalezko poltsak 
egitea. Ingurumen Batzordeko ama batek 

prestatuko digu zuloak egiteko makina 
bat eta gurasoekin tailer bat egingo 
dugu. Gurasoak gonbidatuko ditugu 
ikastolara etortzen zuloak egitera eta 
patroiak moztera. Hau eginda dagoenean, 
umeekin, gelan lokarriak zuloetatik 
pasatuko ditugu eta oihalak margotuko 
ditugu.

Egia esan, oso polita gelditzen da.

Ostiraletan ere, ogia ekartzen dute eta 
ogi hori gordetzeko ere poltsa bat egingo 
dugu, baina hau praka bakeroekin. 
Eta frutarako, esne kutxa bat. Goitik 
moztuko dugu eta zuloak egingo dizkiogu 
euskarriak ipintzeko. Gero esne kutxa 
hori margotu edo marrazkiekin apainduko 
dugu.

CPEI Karmengo Ikastola HIP (Bilbao) 

Ikastetxeetako gutunak

Karmengo Ikastolako Talde Berdea 
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Gure kontsumo-jokabidea erosketa berdearen kontzeptura hurbiltzen 
den jakin nahi badugu, aski dugu kontsumoaren 4 faseei buruzko 
galdera batzuk egitea geure buruari. Ikus dezagun, adibidez, nola egin 
dezakegun hausnarketa hori hozkailu bat erostean:

1.- EROSI AURRETIK (premiaren ebaluazio kritikoa egitea)
• Hozkailu berria behar dut ala ba al dut zaharra konpontzerik?
• Zer motatako hozkailua behar dut, eta zer tamainatakoa?
• Izozkailu handia behar dut?

2.- EROSTEAN (berdea lehenestea)
• Efizientzia energetikoaren zer sailkapen du aukeratu dudan 
modeloak?
• Matxuratuz gero, badauka konpontzerik?
• Zer material mota dauzka?

3.- ERABILTZEAN (erabilera efizientea egitea)
• Nola erabiliko dut hozkailua energia aurrezteko?
(elikagaien kokapena hozkailuan, atea irekitzea, produktu 
beroak sartzea, desizozte efizientea...)
• Non kokatuko dut hozkailua eraginkorragoa izan dadin?

4.- BAZTERTZEAN (arduraz jokatzea)
• Norbaitek erabil dezake nire hozkailu zaharra?  
(baldin eta oraindik badabil)
• Nola erraz dezaket materialak birziklatzea?
• Zer egingo du hozkailu zaharrarekin etxetik eraman duen 
dendak?

9

Erosketa 
berdea 
urratsetan
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Gernika-Lumoko San 
Fidel ikastolak ateak ireki 
dizkigu, ikasturte honetan 
hezkuntza-komunitatea 
erosketa berdeaz 
sentsibilizatzeko egiten 
duten kanpainaren berri 
emateko.
 

San Fidel Ikastolaren hezkuntza-
proiektuaren ezaugarrien eta balioen 
artean daude ingurumenarekiko 
errespetua indartzeko jarduerak eta 
jasangarritasuna. Gauzak horrela, 
aldian-aldian leku berezietarako 
irtenaldiak egiten dituzte, hala 
nola Madariaga Dorretxeko 
Biodibertsitate Zentrora, Busturiako 
paduretara, burdina-meategietara 
eta Peñas Negras Interpretazio-
zentrora eta abar. Ikasturte honetan, 
gainera, arduradunek birziklatzeari 
eta erosketa berdeari buruzko 
prestakuntza- eta ekintza-jarduera 
berri bat jarri dute abian. 

DIAGNOSTIKOA
Ekimen hori burutu ahal izateko, 
ezinbestekoa zen aldez aurretik 
jakitea hezkuntza-komunitateko 
estamentu bakoitzak zer ezagutza-
maila zuen landu beharreko gai 
bakoitzaren inguruan. Hartara, 
ikasleei, irakasleei eta gainerako  
langileei zuzendutako galdetegi-
kanpaina bat gauzatu zen, 
diagnostiko orokorra egiteko. 

Gaztetxoenek, Lehen Hezkuntzako 
lehen eta bigarren zikloko ikasleek, 
etxera eraman zituzten galdetegiak, 
gurasoen laguntzaz erantzun 
ahal izateko. Gainerako ikasleek, 
Bigarren Hezkuntzako laugarren 
mailarainokoek, tutoretza-orduak 

aprobetxatu zituzten gai hori 
aztertzeko. 

Emaitzen bilketa egin ostean, 
Eskolako Agenda 21eko gela 
bakoitzeko arduradunek datuak 
bateratu zituzten. Galdetegi horiei 
esker, hainbat ondorio aterako 
dira. Asmoa da ondorio horiek 
plazaratzea, ikastetxeko bizitzan 
parte hartzen duten pertsona guztiek 
ezagutu ditzaten. 

SENTSIBILIZAZIOA
Gaiaren inguruko kontzientziatze- eta 
sentsibilizatze-lanari dagokionez, 
hainbat ikus-entzule motari 
zuzendutako ekintzak aurreikusi ditu 
programak. Esaterako, birziklatzea 
eta erosketa berdea azaltzeko 
hitzaldi erraz bat antolatu da Lehen 
Hezkuntzako ikasleentzat. Oinarrizko 
informazio-saioa izan da, tutoretza-
orduetan landutako kontzeptuak 
argitzeko asmoz.

Lehen urrats hori egin ondoren, 
eta betiere tutoretza-orduetan, 
protagonistek tailer bat egin 
dute,  egunero erabiltzen dituzten 
produktuen etiketak eta etiketa 
horien esanahia zuzen-zuzenean 
ezagutzeko. 

Bigarren Hezkuntzako laugarren 
mailako ikasleek, berriz, 

  Denok 
erosketa 
berdearen alde
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nekazaritzaren eta abeltzaintzaren 
gaur egungo egoerari buruzko 
hitzaldia izan dute; Lehen 
Hezkuntzako bigarren eta hirugarren 
zikloko ikasleek Gernikako Azokako 
abereak eta produktuak ezagutzeko 
aprobetxatu zuten urriko lehen 
astelehena; eta Lehen Hezkuntzako 
laugarren mailako ikasleek 
“Baserritarren garaia” lehiaketa 
aprobetxatu zuten. Guztiak izan dira 
Madariaga Dorretxean eta, euren 
senideekin batera, sukaldaritza 
osasungarriko ikastaro batean parte 
hartzeko aukera izan zuten.  

Beste alderdi bat ere landu da, 
izaera zabalagoa duena. Ikasleei, 
langileei eta senideei gai horren 
inguruko informazioa eskaintzeko 
asmoz, erosketa berdeari buruzko 
erakusketa bat egin da ikastetxeko 
sarreran. Erakusketa horretan bildu 

dira etiketa esanguratsuenak, 
bakoitza bere azalpenekin, bai 
eta jasangarritasunaren aldetik 
gomendagarriak diren eta ez 
diren produktuen zerrenda ere: 
ontziak, etiketak, produktuen 
argazkiak eta produktuak eurak, 
etab. San Fidel Ikastolako 
hezkuntza-komunitatea, ia osoa, 
iragan da erakusketa horretatik, 
eta bera antolatzeaz arduratu 
diren Bigarren Hezkuntzako 
ikasgeletako Eskola Agenda 
21eko arduradunek eta ekimen 
horren sustatzaileek pozik 
egoteko arrazoia dute. 

Bestalde, inkestetan bildutako 
datuak aprobetxatuz, Lehen 
eta Bigarren Hezkuntzako 
solairuetan hainbat erakustaldi 
egin dira. Ikasleek erakusketa 
horiek prestatzen parte hartu 

dute, eta, besteak beste, 
produktuak, etiketak eta beste 
elementu batzuk bildu dituzte. 
Azpimarratzekoa da jarduera 
horrek izan duen erantzun zabala. 

ETORKIZUNA
Baina kanpaina ezin da amaitu 
bere horretan eta, halatan, 
ikastetxeko arduradunak 2012-
2013 ikasturtean erosketa 
berdea indartzeko ekintzak 
prestatzen hasi dira dagoeneko. 
Ikasturtea amaitu aurretik, 
une honetan prestatze bidean 
dagoen jakinarazpena jasoko 
dute senideek. Bertan, eskolako 
materiala eta ikasteko liburuak 
erosten dituztenean kontuan izan 
beharreko hainbat prozedura 
azalduko zaizkie. Hori bai, 
erosketa berdearen ikuspuntutik 
betiere. 
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Bada denbora luzea Beasain 
Institutuko arduradunek ahalegin 
berezia egin dutela ahal den neurrian 
ingurumena errespetatzen duten 
produktuak kontsumitzeko eta 
erosten diren produktu-kopurua 
murrizteko. 2005az geroztik, 
ikastetxe horrek Eskola Agenda 
21 proiektuan hartzen du parte, 
ISO 14001 kalitate-egiaztagiria du, 
eta, aldi berean, Ingurumenaren 
Auditoria eta Kudeaketarako Sistema 
Komunitarioaren Erregistroan 
(EMAS) ere badago. 

Dinamika horri heldu zionetik, 
zerbait erosteko erabakia hartzeko 
unean ingurumen-irizpideak izan 
dira funtsezko oinarriak: paper guztia 
birziklatua da, kontsumo txikiko 
fluoreszenteak erabiltzen dituzte, 
arte-eskolan erabiltzen dituzten 
pinturak uretan disolbatzen dira, 
birziklatutako kartutxoak erosten 
dituzte eta inprimagailu gutxi dituzte, 
besteak beste. 

Era berean, alferrikako erosketak 
albait gehien murrizteko asmoz, 
jokabide-eredu batzuk finkatu dituzte: 

esate baterako, laborategian disoluzio-
bolumen txikiak egiten dira, produktu 
kimikoen kontsumoa ahalik eta gehien 
murrizteko, eta ingurumenari kalte 
gehien eragiten dioten produktuak 
ordeztu egin dira. Adibidez, 
konposatu organiko kloratuak 
edo aromatikoak ez erabiltzea 
erabaki dute. Argiari dagokionez, 
presentziako argiak erabiltzen 
dituzte, eta argiak itzaltzeko arauak 
eta jarraibideak zehaztu dituzte. 
Elektrizitate-kontsumoari lotuta, 
ikasgela guztietan dauden aparailuek, 
hala nola proiektagailuek, etengailu 
orokorrak dituzte, erabat itzali eta 
stand-by gelditzea saihesteko. Izan ere, 
egoera horretan, lanean ari ez diren 
arren, aparailuek elektrizitate-indarra 
kontsumitzen jarraitzen dute. 

Bestalde, hezkuntza-komunitateak 
hainbat jarraibide zehaztu ditu paper-
kontsumoa murrizteko, hala nola, bi 
aldeetatik erabiltzea edota ahal duten 
guztietan paperaren ordez euskarri 
informatikoak erabiltzea. 

Joan den urtean, Beasaingo Institutuak 
gaiari orokorrean heltzea erabaki zuen 

eta, Ihoberen 'Erosketa eta kontratazio 
publiko berdearen eskuliburua' 
argitalpenean oinarrituta, ikastetxean 
materiala erosteko prozesu guztietan 
kontuan hartu beharreko irizpideak 
biltzen dituen prozedura idatzi zuten. 
Erosketak egiteaz arduratzen den 
pertsonak prozesu horiek guztiak 
kontrolatzen ditu, eta ingurumen-
arduradunak, berriz, ezarritako 
prozedura gainbegiratzen du. 

Eskolako Agenda 21ek jokabide 
egoki hori aitortu du, eta aurten 
bertan erosketa berdeari buruzko 
hitzaldia antolatu dute guraso eta 
irakasleentzat. Ekimen horren bidez, 
ikastetxeko hezkuntza-bizitzan parte 
hartzen duten kolektibo guztietara 
zabaldu nahi dute filosofia hori. 
Gainera, EA21ek emandako ‘eskola-
materialen erosketa iraunkorra’ 
izeneko dossierra eskegi dute web-
orrialdean (www.beasainip.net) 
eta ikasleei zuzendutako ‘Moodle’ 
plataforman. 

Honako taula hau irakasleen eta 
ikasleen agendan dago:

MOTA

Papera

Kafe makinen
ontziak

 
Latak eta plastikoak

 
 
Zabor organikoa 
(fruta-azalak)

Bestelako zaborrak

 
 
Inprimatzaile-
kartutxoak

CDak eta DVDak

JASOTZEN DEN LEKUA

Geletako paperontzia

Paperezkoak, urdinetan
Plastikozkoak, horietan
 
Pasabideetako, 
liburutegiko eta patioko 
zakarrontzi horietan

Patioko eta pasabideetako 
zakarrontzi berezian

Geletako, pasabideetako 
eta patioko zakarrontzi 
arruntetan

Liburutegiko kaxan

Liburutegiko kaxan

MOTA

PAPERA

URA

ENERGIA

PRAKTIKA EGOKIAK

 
Fotokopiak paper birziklatuan eta bi 
aldeetatik eginda eskatu. Beharrezkoa 
dena baino ez fotokopiatu.

Papera bi aldeetatik erabili, baita 
irakasleek eskatutako lanetan ere, eta 
ahal izanez gero, informatika euskarria 
erabili.

Zirriborroetarako aldez aurretik 
erabilitako papera aprobetxatu.

Beharrezkoa dena baino ez inprimatu.

Ur ihesa nabarituz gero, atezainari 
abisatu. Beharrezkoa dena baino ez 
kontsumitu.

Erabiltzen ez diren argiak edo 
aparatuak itzali.

Neguan ez utzi gelak hozten.

Zaborrik ez bota lurrera; 
ez gelan, ezta patioan 
ere. Zabor mota bakoitza 
dagokion ontzira bota.

Ikastetxeko gauzak zaindu 
eta ez zikindu (mahaiak, 
hormak, komunak...).

Eskolako Agenda 21eko 
ekintzetan eta batzordean 
parte hartu. Aurtengo 
gaia: "Bioaniztasuna"

INGURUMEN JARRAIBIDEAK

HONDAKINAK          KONTSUMOA     GIROA

Gogoan izan: Hondakin onena, sortzen ez dena. Oinez ibili! ingurumena eta osasuna zainduko dituzu

Ardura Beasainen
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konfiguratzea. Informatika-ekipoei 
lotutako neurriak ere hartu dituzte: 
ekipamendu guztiak energia, tonerra 
eta papera aurrezteko konfiguratu 
dituzte, eta Energy Star egiaztagiria 
duten makinak zein diren egiaztatu 
dute. 

Elikadura ikastetxearen kontsumorik 
handienetako bat denez, hor ere 
produktu ekologikoak edo bidezko 
merkataritzatik datozenak erabiltzen 
dituzte, hala nola kafea edo 
txokolatea, eta makinetako elementu 
batzuk ordeztu egin dituzte, 
bidezko merkataritzatik datozen eta 
ingurumena errespetatzen duten 
elementuak ipintzeko. 

Teknologia-gelan ere ezarri 
dira neurriak (besteak beste, 
gailu batzuetako pilen ordez 
transformadoreak jarri dituzte), eta 
ildo berean aldatu dira ikastetxean 
antolatzen diren ekintzak eta 
jarduerak. Horietan guztietan 
jarraibide erraz batzuk ezarri dira, 
ingurumena babesteko asmoz: 
kultura-astean edo ikasbidaiarako 
tortillak saltzen direnean, adibidez, 
platerak eta mahai-tresnak berriz 
erabiltzeko modukoak izaten dira, 
eta zaborra gaika biltzen da.  

Era berean, jarraibide berberak 
ezarri dira ikasgeletan ere, 
ikasle guztiek parte har dezaten 
ekimenean, filosofiaren berri izan 
dezaten, eta norberaren eguneroko 
bizitzan gauza dezaten.  

Arduradunek esan dutenez, 
ikastetxea berriki hasi da erosketa 
berdearen esparrua lantzen, baina, 
erreportaje honetan ikusi ahal izan 
dugunez, gogoa eta adorea badaude, 
epe laburrean aipatu ditugunak 
bezalako aurrerapausoak eman 
daitezke. 

zieten haren berri: irakasleak, 
klaustroa, garbitasuneko langileak 
etab. Ezagutza horiek barneratuta, 
guztien artean kontsumo 
jasangarriarantz jotzea erabaki 
zuten. Hartara, hornitzaileei 
produktu berdeei buruzko 
katalogoak eskatu zizkieten, 
ikastetxean gehien erabiltzen 
ziren produktuak aztertu eta 
horien ordez ingurumenarekiko 
errespetu handiagoa izango zuten 
beste batzuk erabiltzeko. Azterketa 
horren ondorioak agiri batean 
idatzi zituzten, eta agiri horretan 
bertan ikastetxearen kontsumoari 
buruzko kontzientziazioa 
bultzatzea, eta erosketa berdea 
eta kontsumo arduratsua sustatzea 
hartu zituzten helburu. Era berean, 
produktu ekologikoen zerrenda 
osatu zuten, ikastetxearen 
erosketen ardatza izan zedin.

Paperari eta bulegoko materialari 
dagokionez, erabiltzen dituzten 
paper kopuruak eta motak aztertu 
dituzte, eta papera bereizteko eta 
birziklatzeko sisteman hobekuntzak 
egin dituzte. Gainera, paper-
kontsumoa murrizteko prozedurak 
ezarri dituzte, hala nola, 
paperak bi aldeetatik erabiltzea, 
oharrak posta elektroniko bidez 
bidaltzea edo inprimagailuak 
tinta gutxiago erabiltzeko 

INGURUNEAREKIN 

KONTZIENTZIATUTA 

IES Arrasate BHIk 
argi erakutsi digu 
urrats txikiak emanez 
aurrerakuntza handiak 
lortzen direla, eta denbora 
laburrean, gainera.

Joan den irailean, Deba Garaiko 
ikastetxe batzuk erosketa 
berdeari buruzko prestakuntza-
jardunaldi batean izan ziren, 
Legazpiko Ingurugelaren deiari 
erantzunez. Saio horretan alderdi 
praktikoak nahiz teorikoak ikusi 
ziren, eta hainbat produktu landu 
zituzten, ingurumenarekiko 
errespetua kontuan hartuta 
beraien ezaugarriak aztertzeko. 
Arrasate BHIko arduradunek 
ere hartu zuten parte, eta 
harrezkero ikastetxeak bere egin 
ditu topagune hartan aipaturiko 
proposamenetako asko. 

Lehen lan-jardunaldiaren 
ondoren, lehenik eta behin bertan 
jasotako informazioa ikastetxeko 
zuzendaritzarekin eta erosketen 
arduradunarekin partekatu zuten; 
geroago, hezkuntza-komunitateko 
gainerako kolektiboei ere eman 

www.arrasateinstitutua.net
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Haur Hezkuntzako 2. zikloa eta Lehen Hezkuntzako 1.zikloa

1. Batzarra 
Biribilean ipinita, gure aitona-amonak txikiak zirenean nola bizi ziren hitz 
egiten hasiko gara:zer jaten zuten, nola garbitzen ziren, nola joaten ziren 
eskolara, zer erabiltzen zuten ikasgelan, nolakoa zen auzoa, norekin eta 
non jolasten ziren, nola ospatzen zituzten jaiak, nolako opariak jasotzen 
zituzten...?

Ikusiko dugu gutxiago kontsumitzen zutela, gutxiago erosten zutela, 
eurek egiten zituztela gauzak, gauza gutxiago botatzen zutela, gutxiago 
zikintzen zutela eta eguneroko objektu gehienak zurezkoak, oihalezkoak edo 
latorrizkoak zirela.

   Gure aitona-amonen behialako kontsumo-ohiturak 
ezagutu eta baloratzea, orduko ingurumen-jokabide 
egokiak berreskuratzeko.

   Hizkuntza komunikazio-, adierazpen-, ikasketa- eta 
gozamenerako tresna gisa eta ideiak eta sentimenduak 
adierazteko erabiltzea.

   Idatzizko hizkuntzaren gizarte-ohituretan lehen 
urratsak ematea.

Helburuak
   Ikasten ikastea
   Hizkuntza-komunikaziorako 
gaitasuna

CEIP Pagasarribide HLHIren (Bilbao)
2006/2007 ikasturteko memoria
Ingurugela dokumentazioa - Bilbo

Landutako gaitasunak

Iturria

Jardueraren 
garapena

Nola bizi ziren gure 
aitona-amonak eskolara 
joaten zirenean? 

Premiak: jatea, garbitzea, janztea, eskolako materiala, jostailuak...
Ingurunea: paisaia, herria, kalea, auzoa, eskola, dendak, garraioa...
Aisialdia: oporraldiak, Olentzero, Errege Magoak, urte betetzeak, 
askariak, opariak...

Ekintza

Haur hezkuntzako 2. zikloa eta Lehen hezkuntzako 1. zikloa
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2. Galdera-erantzunen liburua
Sortu diren ekarpenak horma-irudi handi batean  
edo arbelean ipintzen ahaleginduko gara.

Ikasleei proposatuko diegu aitona-amonari galdera bat egin diezaieten, irudi 
baten bidez, idatziz... eta data bat ezarriko dugu galdera guztien erantzunak 
ekar ditzaten. Era berean, argazkiak, aitona-amonen gauzak... ekartzera 
anima ditzakegu: antzinako jostailuak, muku-zapia, koadernoa, liburu 
zaharrak, bai eta orduko arropa ere.

Horrekin guztiarekin erakusketa handi bat antolatuko dugu gelan. Bertan 
ipiniko dugu behialako txokoa, eta bertan ipiniko dugu galderekin eta 
eskuratutako erantzunekin osatutako liburua.

3. Bisita-eguna: elkarrizketa
Ilobaren bila etorri ohi den aitonaren edo amonaren batekin harremanean 
jarriko gara, bere haurtzaroari buruzko hitzaldia eman dezan gelan. Besteak 
beste, eskolara joaten zeneko bizimodua nolakoa zen azal dezake.

Haren kontakizunaren ondoren, ikasleek galdera-erantzunen liburuan agertu 
izan diren galderak egingo dizkiote, eta ahots- edo bideo-grabazioren bat ere 
egin genezake.

4. Nik ere joka dezaket aitonaren edo amonaren moduan
Amaitzeko, esperientzian bildutako datuak errepasatuko ditugu, eta aitona-
amonek egiten zuten jarduera edo erabileraren bat berreskuratzea plantea 
dezakegu, haren onurak handiak direlako: gutxiago kontsumitu, gutxiago 
zikindu, era jasangarriagoan jardun, etab.

Paper-zerrenda luze batean, ikasle bakoitzak gehien gustatu zaion jarduera 
edo erabilera idatziko du, eta hori praktikan jartzeko konpromisoa 
proposatuko dio bere buruari.

Ekintza



Zergatik 
aukeratu dut?

Erosketa jasangarria
Ingurumena (zentzu zabalean: 
ekologikoa eta soziala) babestera 
zuzenduta dagoen erosketa 
arduratsua bezala definitu daiteke.  
Baina gure erosketak jasangarriak 
izateko lau urrats ematea komeni da:

1) EROSI AURRETIK: Kontsumo 
beharrak zeintzuk diren birpentsatu.

2) EROSTERAKOAN:
Erosketarako irizpideak argitu, giza 
zuzentasuna eta ingurumenaren 
babesaren arabera.

3) ERABILERA: 
Erabilera egokia eta berrerabiltzea.

4) HONDAKINAK: 
Hondakinen banaketa egokia.

Ondoren proposatzen dugun 
ekintzan lehengo urratsarekin 
erlazionaturik dago. Aurrera 
eramateko irakasleek 20-30 
diapositiba inguru prestatu behar 
dituzte, gelan proiektatzeko.  
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Lehen hezkuntza
Ekintza

Helburuak: 
Gauzak erostea noraino den 
beharrezkoa pentsatu, horretaz 
eztabaidatu eta iritzia formatu.

Konpetentziak
Gizarte eta hiritartasuna



1 Ekintza Adolfo Agúndez irakaslearen ikerketa eta 
esperientzietan oinarrituta dago. Adolfo Agúndez, 
Québec-eko Sherbrooke Unibertsitateko irakaslea da 
eta 2010eko otsailean ikastaro bat eman zuen Bilboko 
Ingurugelan.  

http://www.trudeaufoundation.ca/
program/scholarships/current/2010/
adolfoagundezrodriguez

Aldizkarietako iragarkiak edo 
Youtubeko bideoak ere aukera 
ditzakegu, adibidez,  EITBeko 
iragarkia: ‘Barre egiteak bizitza 
luzatzen du’ (http://www.youtube.
com/watch?v=oDGfijApERc&featu
re=related).

Diapositibetan jostailu, objektu, 
jendea jolasean, natura-irudiak, edo 
umeek naturan jostatzen bezalako 
irudiak aukera daitezke, ikastetxean 
ateratakoa edo beste nonbaitekoak. 

Garapena
1   Behin euskarria aukeratuta, 
 pauso hauek jarraitzea komeni da: 

 a) Talde txikietan 
iragarkiaren mezu nagusia zein 
den, zeini zuzentzen zaion, 
zein trikimailu erabiltzen duen 
erakartzeko, zein balio indartzen 
duen, kontsumoarekiko zein jarrera 
erakusten duen eta abarretaz 
eztabaidatu.

 b) Talde handian ideia 
nagusienak ateratzen dira eta 
eztabaida jarraitzen dute ondorengo 
galderen inguruan: 

· Gauza asko edukitzea zoriontsu 
egiten al gaitu?

·  Zer nahiago duzue bakarrik ala 
lagunekin jolastea?

· Naturan disfrutatzen al duzue? 
Nola?

2   Behin arrazoiak eztabaidatu 
ondoren, iritziak sailkatzen 
ahalegintzen gara (emozioak, 
kontzeptuak, balioak, prozedurak, 
edukiak, inpaktuak,..), bozketaz 
edo akordioz gehien nabarmentzen 
diren ideiak biltzen dira eta horiekin 
gelako konpromiso gutuna egiten 
da edo/eta zuzendari edo alkateari 
gutun bat idazten zaio jolastokia, 
aisialdia edo/eta kontsumo 
murrizketaz erabakiak har ditzaten. 

17Jarduerak EKIN ETA EKIN
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Derrigorrezko bigarren hezkuntza

Eskolan erabiltzen den materialik garrantzitsuenetako bat papera da. Zein lehengai behar dira papera egiteko? Ura eta 
energiaz gain zuhaitzen zuntzak behar dira. 

Non daude papera egiteko zuntzak? Zuhaitzetan, noski. Baina non daude baita ere zuhaitzen zuntzak? Ba erabilitako 
paperak ere baditu eta horregatik, papera bi aldetatik ongi aprobetxatuta dagoenean birziklatzeko ontzira botatzen 
dugu, paper berria egiteko. Hortaz, ni papera erostera noanean, zer izango da egokiagoa, zuhaitzak bota eta bere 
zuntzekin egindako papera ala birziklatutako paper zaharraren zuntzekin egindakoa? Hobea da  bigarren aukera hau, 
zeren eta modu honetan zuhaitzik ez dugu botako eta basoak mantenduko ditugu.

Baina zuhaitzak ez botatzeaz gain, zein beste abantaila ditu paper birziklatua erosteak? 

Jarduera:

Baliabideak
Internet, ikasmaterialak

Helburuak 
• Zerbait era arduratsuan erosteko 
irizpide batzuk kontuan hartu 
beharraz ohartu.

• Ingurumenaren babesa bermatzen 
duten zenbait etiketa ezagutu.

• Zenbait eskola materialen produktu 
desberdinen artean aukeratzeko 
ingurumen irizpideak aplikatu.

Konpetentziak
• Zientzia-, teknologia- eta osasun 
kultura.

• Informazioaren tratamendua eta 
teknologia digitalaren erabilera.

• Gizartea eta herritartasuna.

Iturriak  
• Badalonako eskolen erosketa 
berdeari buruzko informazio 
zehatzak eta praktikotasun 
handikoak: 

http://bit.ly/z63926
• Ingurugeletan informazioa

1 Tona paper ekoizteko Lehengaia
Zuhaitz / kg egur

Ur-kontsumoa
(litro)

Energia 
kontsumoa Kw.h

Hondakin- 
ekoizpena (kg)

Paper arrunta  12 / 2.000   250.000   4.750   1.500
Paper birziklatua  1.250 kg erabilitako paper 10.000   2.750   - 1.000*

(* zenbaki hau negatiboa izateak esan nahi du zabortegiari ‘kentzen’ zaiola.. Iturria: Equipo Mandrágora)

Etiketek 
esaten dutena 

Ekintza
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MATERIALA GAUR EGUNGOA ALTERNATIBA BERDEAGO

AINGERU URDINA BELTXARGA ZURIA EUROPAKO ETIKETA EKOLOGIKOA  FSC PEFC

Zuntz-mota 

Zuritze-mota

Hobekuntzak 
paperaren fabrikazio-
prozesuan

Birziklatua

Erabat klororik gabea 
(TCF)

Bai

Birziklatua edo modu jasangarrian (ehuneko handiagoan edo txikiagoan) kudeatutako basoetatik ateratako zurez egina

Erabat klororik gabea (TCF) edo Partzialki klororik gabea (ECF)

Bai  Bai    Ez Ez

Orain pentsatu papera erostera joan zarela dendara eta bertan taulako ikurrak dituzten hiru paper mota 
desberdin daudela. Zein erosiko zenuke ingurumenari kalte gutxien egiteko? Arrazoitu.

Ondorengo koadroetan produktu mota desberdinen etiketak dauzkazue. Banatu etiketak taldeka, aurkitu 
horietako bakoitzaren informazio gehiago, etiketa horiek dituzten ikastetxeko material eta tresnen adibideak eta 
azkenik ikastetxean dituzuen material eta tresnak ordezkatzeko alternatibak proposatu (beheko taula osatu). 

ELEKTRATRESNAK
Europa Batasuneko eragikortasun energetikoaren 
etiketa: ‘A’ motakoak lehenetsi.

PLASTIKOAK
birziklatua.

PP (polipropilenoa), PE (polietile-
noa) edo zelulosa azetatozko

ELIKADURA EKOLOGIKOA
Europako Batasuneko nekazaritza 
ekologikoa, CE kontrol-sistema

Euskadiko Nekazaritza eta Elika-
dura Ekologikoaren Kontseilua.
www.eneek.org

TEXTILES
Azken produktuan sustantzia kaltega-
rririk gabea (Oekotex)

Produktuaren guztizko zuntzen % 70 
eta % 95a artean nekazaritza ekolo-
gikoan dute jatorria

EKIPO INFORMATIKOAK
Europako Etiketa Ekologikoa

AEBko Ingurumenaren Babeserako 
Agentzia Enpresekin lankidetzan 

Kudeaketa jasangarria duten baso-
ustiapenetako egurra 

Bidezko Merkataritzaren FAIRTRADE 
Ziurtapen Zigilua (FLO)

Produktuen etiketak

Sinbolo horren bidez, jakinarazten da produktua 
ontziratzen duen enpresak kanon bat ordaindu duela 
produktua ontzi-hondakin gisa kudeatzeko eta, ondoren, 
birziklatzeko. Hala ere, ez du informaziorik ematen 
produktuaren ingurumen-kalitateari edo ontziak duen 
produktuari buruz.

Sinbolo hau produktu birziklagarri zein birziklatuetarako 
erabiltzen da. Barruan % bat badu, produktua egiteko 
erabilitako material birziklatuaren ehunekoa adierazten du. 
Berez, ez du balio produktuaren ingurumen-hobekuntza 
ezagutzeko.

Hondakin- 
ekoizpena (kg)

Puntu berdea Möbius zirkulua
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Secondary Education and Professional Training

Activities

 

 

Material components   

Type 

Origin 

Renewable? 

Toxicity - health risks 

Other features of mobile phones:  

Durability 

Can components be separated easily? 

Recycling 

 

How green 
is my mobile 

phone?

Aim: 
Assess whether mobile phones respect 
the environment:

• by analysing their features.

• by analysing the risks their use might 
cause, developing critical and auto-
critical approaches.

Competencies applied:
•  Scientific, technological and health 
culture.

Analyse the following aspects of mobile 
phones by looking up information on 
the Internet:

Activity

- Terra foundation: http://www.
terra.org/articulos/art01632.html 

- EPA Environmental Agency 
(USA): http://www.epa.gov/osw/
education/pdfs/sp-cell.pdf 

- PPT materials for mobile phones: 
http://www.slideboom.com/
presentations/74618/Materiales-
de-los-tel%C3%A9fonos-
m%C3%B3viles

Sources
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Other features of mobile phones:  

Durability 

Can components be separated easily? 

Recycling 

 

Use

Sources

RF radiofrequency measurement 
 
The goal of this measurement is to find positions with the 
least exposure.

1.-The sensor must be connected

2.-Press ON/OFF

3.-Measure the electrical density of the mobile 
phone (mW/cm2 - Milliwatts per square 
centimetre). You have to measure it up to 15cm 
away; measurements at shorter distances are not 
reliable.

Radiofrequency is measured on two scales: high and 
normal sensitivity. Alternate the switch on the right, above 
the volume control, between the H (high) and N positions.

Note: Place the measuring apparatus on a non-metal 
surface. Take different measurements and write down the 
figure that is repeated most often.

Measuring ELF electromagnetic fields 
1.- Connect the sensor       

2.-Press ON/OFF

3.- The ELF electromagnetic fields are measured 
in miliGauss (mG) appearing on a green scale.  You 
have to measure it up to 15cm away; measurements 
at shorter distances are not reliable.

In 2002, the Salzburg Convention 
recommended not exceeding frequencies 
of 10 microwatts/cm2 in fields and 0.1 

microwatts/cm2 in mobile phones. 

Remaining in electromagnetic fields over 
10 mG (1 gauss = 0.001 Tesla) for long 

periods of time can cause cancer (leukemia 
in children, cancer in adults) 

 What advice would you give for using a mobile phone? 

Sensor to measure radio-
frequencies and electromagnetic 
fields (can be bought in electronics 
shops and over the Internet for 
around €40).



Joan den urtarrilean Barrian 
(Araban) izandako Haur eta 
Gazteen Estatu Konferentzian 
hainbat proposamen eta 
akordioren inguruan 
eztabaidatu ondoren, honako 
esaldi hau aukeratu zuten 
ekimenaren izenburutzat: 
Gazteak elkarrekin etorkizun 
jasangarri baten alde

Modurik egokiena asmo hori 
gautzatzeko, egunerokoan egin 
ditzakegun gauzekin hastea izan 
daiteke. Ale honetan erosketei buruz 
hausnartzea eta erosketa berdeari 
arreta berezia eskaintzea proposatzen 
dugu.

INGURUMENA ERRESPETATZEN DUTEN 
PRODUKTUAK

Horixe da erosketa berdea ekimena 
ulertzeko gakoa; alabaina, zer daturi 
errepara diezaiokegu produktuak 
ingurumena errespetatzen duen 
jakiteko? Nola eginda dauden (zer 
material erabili diren, biltzeko 
modua), zer garraio-bide erabili 
dituzten, zer ibilbide egin duten 
saltokira iritsi arte, produktua egin 
duten pertsonen lan-baldintzak... 
Non jaso dezakegu informazio hori 
guztia? Hainbat aukera dugu: etiketei 
erreparatzea, informazio hori jasoko 
duten web-orrialdeetan begiratzea 
etab.

Helburuak:
•	 Erosketa	berdearen	kontzeptua	zehaztea	eta	
ezagutzea.
•	 Eguneroko	erosketak	egitean	produktu	baten	edo	
bestearen alde egiten dugun aukerak Ingurumenean 
duen ondorioaz hausnartzea. 

Landutako gaitasunak
•	 Ikasten	ikasi.
•	 Hizkuntza-komunikaziorako	gaitasuna.
•	 Gizarterako	eta	herritartasunerako	gaitasuna.

Gazteak elkarrekin 
etorkizun jasangarri
baten alde

Inoiz entzun duzu ezer EROSKETA 
BERDEAZ? Zer da?

Nola esan ahal diogu bestela?

Datu horiek argitu ostean, badakizu 
zure ikastetxean halako erosketarik 
egiten den?

Eta zuen etxean?

Zerbait erosi behar duzunean, egiten 
duzu halakorik?

Goazen ikustera zer urrats eman 
ditzakegun zerbait erosi aurretik.

1. Erosi beharra daukat?

2. Erosteko zer aukera dut?

3. Ingurumena gehien errespetatzen 
duten produktuak erosiko ditut.

Ekintza
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Inoiz entzun duzu horren inguruko egiaztagiririk 
ba al dagoen? Galdetu, ikertu
•  Ikastetxean egiten diren erosketak aztertuko ditugu:

•  Papera, Bulegoko materiala, Eskolako materiala 
(boligrafoak, arkatzak, karpetak, koadernoak), 

•  Garbitzeko materiala

•  Gure etxean ere iker dezakegu. Txantiloi bat prestatu 
dugu horretarako

IKASTETXEAN

ETXEAN

Konpromisoak

Konpromisoak

Etiketen 
azterketa

Etiketen 
azterketa

PRODUKTUA

PRODUKTUA

Bestelako 
informazioak

Bestelako 
informazioak

Badu 
egiaztagiririk

Badu 
egiaztagiririk

Ingurumena 
errespetatzen du?

Ingurumena 
errespetatzen du?

Non erosia?

Non erosia?

Ondorioak, konpromisoak eta proposamenak:

∙ Zer ondoriozta genezake, bildutako datuetan oinarrituta?

∙ Normalean egiten ditugun erosketek Ingurumena errespetatzen dute? 
Hobe genezake ezer? 

∙ Zentzu horretan aurrera egiten ahaleginduko gara, eta ikastetxean 
nahiz etxean hobetzeko bizpahiru konpromiso hartuko ditugu. Gehitu 
konpromiso hori lehen erabili duzun txantiloiko azken zutabean.
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Murriztu, birziklatu, berrerabili. 
Horra	hor	kontsumoaren	
ardatzak.	Hiru	ideia	horiek,	
gure eguneroko bizitzan jadanik 
barneratuta dauden arren, 
gizartean ez dute izan oihartzun 
berbera. Beharbada, kontsumoa 
murrizteko eta birziklatzeko 
beharra sakonago errotu da 
gure printzipio sozialetan, baina 
berrerabiltzeko irizpidea ez da 
horrenbeste hedatu. 
Azken urteotan, kontsumo 
arduratsuaren eta, noski, 
Ihitzaren ale honetako gai 
nagusiaren, erosketa berdearen, 
inguruko kontzientziazio 
areagotu egin da. Ondorioz, 
material birziklatuetan 
oinarritutako produktu-lerroak 
erruz ugaritu dira: batzuetan, 
produktu berdinak egiten 
dituzte (botilak, kartoizko kaxak  
etab.) eta, beste batzuetan, 
salgai berriak (osagarriak, 
ongarri naturalak eta bestelako 
hondakin organikoak etab.). 
Guk ere, zenbaitetan, horrelako 
produktuak erostea erabakitzen 
dugu. Beraz, zergatik ez gara 
saiatzen zerbait berrerabiliz 
sorkuntza-lanen bat egiten? Oso 

educir  eciclar 
EUTILIZAR

gauza politak egin ditzakegu. 
Ikusiko duzue. 
Oihal edo arropa zaharrak, 
papera, kartoia, egurra, 
plastikoak, metalezko 
hondakinak edo zaborrontzira 
botatzeko asmoa dugun eskola-
materiala erabil dezakegu gure 
diseinuak	sortzeko.	Hamaika	
adibide dugu aukeran. Esate 
baterako, Emaus Gizarte 
Fundazioaren ‘Sin desperdicio’  
(www.sindesperdicio.es) markak 
oso poltsa, motxila eta bandolera 
bereziak egiten ditu, materialak 
berrerabiliz. Bere web-orrialdeko 
edozein iruditan oinarri gaitezke 
gure lanerako. Era berean, ideiak 
eta sorkuntza-lanak proposatzen 
hasi aurretik, hizpide izan 
dugun jardunbideari buruzko 
informazioa Interneten bila 
dezakezu.  

http://bit.ly/ybCJTC

Bigarren 
aukera
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De latas, 
pantalones
o fichas de Lego

A nuestro alrededor hay un montón 
de objetos con historias que 
deberíamos conocer: ¿De dónde sale 
el aluminio de una lata de refresco? 
¿Cómo se fabrican unos pantalones 
vaqueros? ¿De qué tipo de plástico 
es una ficha de Lego? Empecemos 
por el aluminio, un metal muy 
ligero empleado también en coches 
o en fuselajes de aviones. Para 
fabricarlo se utiliza bauxita, una roca 
sedimentaria que en España se suele 
traer principalmente de minas de 
África, de la República de Guinea. 
Todo el proceso desde que se extrae 
de la tierra hasta que se convierte en 
una lata tiene importantes impactos 
sobre el medio ambiente. Ahora 
bien, existe otra forma de fabricarla 
con muchos menos daños (¡y 
usando un 95% menos de energía!): 
aprovechando residuos de aluminio. 
Los metales pueden ser fundidos y 
utilizados de nuevo una y otra vez 
por medio del reciclaje, para que 
sean aprovechados muchas veces por 
muchas generaciones. Sin embargo, 
hay un problema: de las 140 latas 
que bebe un español de media al año, 
cerca de 70 no se recuperan. Se tiran 
en cualquier parte y se pierden.
Para fabricar unos vaqueros se 
necesita algodón (para obtener cada 
kilo de este material se requieren 
unos 7.000 l. de agua). Esta fibra se 
suele traer de lugares como India, 
China, EEUU, Pakistán, Uzbékistán… 
Desde ahí se transporta a largas 
distancias hasta talleres textiles de 
otros países lejanos, donde se tejen 

y se tiñen, para luego venderlos en 
España. ¿En qué momento se gasta 
más energía en esos pantalones? 
Pues, curiosamente, cuando se usan: 
por la electricidad que se gasta en la 
lavadora. ¿Quiere esto decir que no 
nos pongamos vaqueros? Por supuesto 
que no. Pero sabiendo más de aquello 
que consumimos podemos ser más 
exigentes al comprar y reducir los 
efectos negativos al usarlos. Por 
ejemplo: utilizando en la lavadora 
agua fría en lugar de caliente. 
Mucho de lo que nos rodea es 
plástico. Las bolsas están hechas con 
polietileno de baja densidad. Las 
botellas se fabrican con polietileno 
de alta densidad o con tereftalato de 
polietileno (PET). Unas zapatillas 
suelen tener poliuretano. Un CD 
se hace con policarbonato. Un 
casco ciclista con poliestireno. ¿Una 
pieza de Lego? Con acrilonitrilo 
butadieno estireno (ABS). Reciclar 
plásticos resulta más complicado 
y no se pueden usar una y otra 
vez de forma indefinida como los 
metales. Uno de los motivos es que, 
a menudo, se juntan varios de estos 
materiales y luego no se pueden 
separar. El plástico ha permitido 
crear o mejorar infinidad de objetos 
a precios asequibles para todos. Sin 
embargo, también tiene muchos 
efectos secundarios. Uno de ellos: 
acortar la vida de las cosas. ¿No 
deberíamos exigir que los productos 
sean diseñados para que duren más y 
se puedan reciclar mejor?

Periodista 
medioambiental. 
Columnista de El País. 
Director de comunicación  
del CONAMA

Clemente 
Álvarez

 http://blogs.elpais.com/eco-lab/
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Aldaketaren aldeko Gazteak
www.youthxchange.net

www.ingurumena.net 

Gure planetak krisi orokor eta larri bati egin behar dio aurre. 
Neurrigabeko kontsumoak eta gaur egungo kontsumo-ereduek 
tentsio etengabea eragiten digute; hain zuzen, tentsio horri 
heldu nahi dio Aldaketaren aldeko Gazteak (Youth for change) 
kolektiboak. Ekimen horren bidez, bizitza-eredu jasangarriak 
ezagutarazi eta gauzatu nahi ditu. Interneteko adibide eta 
ereduetan (130 erakunderen adibideak, proiektu berritzaileak eta 
istorio atseginak) barrena nabigatuz gero, zure eguneroko bizitza-
eredua planetarekiko errespetutsuagoa izateko arrazoiak bilatuko 
dituzu.  

Eusko Jaurlaritzak 
erosketa eta 
kontratazio publiko 
berdean ingurumen 
irizpideak txertatzeko 
programa onartu du
www.irekia.euskadi.net

Joan den abenduan, Eusko 
Jaurlaritzako Gobernu 
Kontseiluak 2011-2014 aldirako 
erosketa eta kontratazio publiko 
berderako programa onartu 
zuen. Agiri horren ondorioz, 
Eusko Jaurlaritzako sailek 
eta EAEko administrazio 
publikoaren menpeko 
sozietate publikoek ingurumen-
irizpidea hartu beharko dute 
kontuan erosketak egiten 
dituztenean. Helburua 
zera da: aurrerantzean, 
kontratazioetarako baldintza-
agirietan ingurumen-irizpideak 
baloraziorako elementutzat 
kontuan hartzea. Hala, 
2014. urterako, erosketa eta 
kontratazioen % 100ek alderdi 
horri puntuazio positiboa 
ematea lortu nahi da. Aurtengo 
urtean, 2012an, erosketa-
prozesuen % 75eraino iritsi 
nahi da. 

Birziklatze-eskola
www.escueladereciclaje.org

Ecotic, Ecopilas eta Tragamovil 
fundazioak eta Ambilamp elkartea 
2006az geroztik lanean ari dira 
ikastetxeetan birziklapena sustatzeko 
eta ikasleak ingurumen-irizpideen 
inguruan sentsibilizatzeko. Hartara, 
iaz Lehen Hezkuntzako hirugarren 
zikloko eta Bigarren Hezkuntzako 
lehen zikloko ikasleei zuzendutako 
2011-2013 aldirako proiektu 
berri bat aurkeztu zuten. Egungo 
ikasle eta etorkizuneko herritarrek 
birziklapenaren bidez etorkizun hobea 
lortzeko izan dezaketen eginkizunaren 
inguruan sentsibilizatu nahi ditu 
“Birziklatze-eskola” hezkuntza-
proposamenak. Hala, beharbada 
ezezagunak izan arren, birziklatu egin 
behar diren hondakinen berri emango 
zaie, edota herritarrei zeregin hori 
errazteko dauden erakundeei buruzko 
informazioa eskainiko zaie, besteak 
beste.
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Udal konpromisoa

Gipuzkoako hogei udalek (Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, 
Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain, 
Belauntza, Berastegi, Elduain, Ibarra, Ikaztegieta, 
Irura, Orendain, Larraul, Tolosa, Billabona eta Zizurkil) 
hitzarmena sinatu dute Tolosaldea Garatzen eta 
Tolomendi agentziekin batera, euren eskumeneko 
esparruetan jasangarritasunaren aldeko konpromisoa 
agerian uzteko. Akordioari esker, udalerri horietan 
guztietan ingurumen-irizpideak ezartzen hasiko dira. 
Lehen urratsean, adibidez, hainbat produktu eta 
zerbitzu hartuko dira kontuan: papera eta argitalpenak, 
bulegoko tresnak eta materiala, garbitzeko produktuak 
eta zerbitzuak, eta lorategi-zerbitzuak. 
Ekimen horren bidez, udalerri horietako batzuek 
aurretiaz onartutako konpromiso txikietan aurreratu 
nahi da, oraindik orain prozedura asko jarri behar 
baitira abian onartutako helburuak eskuratzeko.  

Internet 

bidezko 

informazio

saioak

Erosketa 
jasangarriaren 
jolasa
http://jocapqua.urv.es/es/index.html

Webgune horren bidez, Apqua 
proiektuak zure erosketen 
inpaktua ezagutzeko aukera 
emango dizu, eta murrizteko 
aholkuak ere bai. Jolas horretan, 
parte-hartzaile bakoitzak 
supermerkatuan egindako 
erosketak simulatu behar ditu. 
Hainbat alderdi hartu behar dira 
kontuan, hala nola, karbono-
dioxidoaren isurpenak edota 
produktuaren bizi-zikloan 
eragindako ur-gastua, produktua 
egiteko lehengaiak erauzten 
direnetik hondakinak birziklatu 
edo zabortegian edo erretegian 
kudeatu arte. Era berean, 
eguneroko bizitzan birziklatzen 
diren materialak ere kontuan 
hartzen ditu jokoak. 

Ondoko esteken bidez, erosketa berdearen inguruko alderdi guztietan egunean 
egoteko hainbat aukera aurkituko ditugu. Lehen estekaren bidez, Ana María 
Paredesek EHUn eskainitako hitzaldira joango gara “Administrazio publikoa eta 
erosketa eta kontratazio berdea: elkarrekin ikasi eta aurrera egiteko esperientziak 
partekatzen ditugu” hitzaldira joango gara.
Bigarren estekan, Gorane Ibarrak, Ihoberen proiektuen buruak, Euskadin 
irizpide horiek ezartzeko estrategien eta tresnen berri emango digu. Hirugarren 
estekan, berriz, Peter Defranceschik, ICLEIren (Jasangarritasunaren aldeko 
Tokiko Gobernuak) Bruselako bulegoko arduradunak, arlo horri buruzko ikuspegi 
orokorragoa, komunitarioa, emango digu. 

http://youtu.be/xP6bpH5Av4Y
http://youtu.be/ODrvluagSP0
http://youtu.be/alR2XJf0ZRk
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La Confederación EHIGE, Euskal 
Herriko Ikasleen Gurasoen Elkartea, 
agrupa al 90% de las asociaciones 
de madres y padres de Euskadi con 
el objetivo de velar por la defensa 
de una escuela pública vasca de 
calidad humana y pedagógica. Su 
coordinadora Lurdes Imaz nos hace 
partícipes de algunas de las iniciativas 
de carácter ambiental o social en las 
que trabaja la organización.

Uno de los proyectos que centra 
actualmente los esfuerzos de 
EHIGE son los comedores escolares. 
Pretenden lograr una calidad 
alimentaria basada en criterios de 
sostenibilidad y del entorno pero, 
¿qué medidas proponen en este 
sentido?

Creemos que universalizar el sistema de 
catering no es lo más adecuado ya que 
no permite una alimentación relacionada 
con el entorno: productos locales, de 
temporada, ecológicos, etc. mucho más 
sostenibles. Estamos convencidos de que 
hay que permitir otras maneras de gestionar 
el comedor como son la gestión indirecta 
a través de las AMPAs o los comedores 
municipales. Este tipo de gestión requeriría, 
claro está, la elaboración de la comida 
in-situ y es por ello que solicitamos que 
aquellos centros que quieran disponer de 
cocina la puedan tener.

Entienden además el comedor 
como un espacio con clara función 
educativa. 

Así es. Sería interesante aprovechar el 
tiempo que pasan allí para enseñar al 
alumnado a diferenciar los productos de 
temporada, a diferenciar la agricultura 

ecológica de la industrial, los beneficios del 
comercio justo, etc. Creemos que una de 
las labores fundamentales de la escuela es  
educar a personas críticas y el comedor es 
un espacio que ofrece muchas oportunidades 
para ello.

Recientemente se han hecho públicas 
las resoluciones al concurso de 
buenas prácticas por parte de las 
AMPAs, certamen que ha contado 
con un gran éxito de participación. 
¿es la sostenibilidad uno de las metas 
actuales de estas asociaciones? ¿está 
presente en sus planes de acción?

Sí, por supuesto. En el concurso se 
han presentado diferentes propuestas 
relacionadas con la sostenibilidad. De hecho, 
una de las cuatro menciones especiales 
fue para la AMPA de la escuela Zurbaran 
de Bilbao, la cual presentó la experiencia 
‘Una escuela en transición’ que tiene como 
objetivo convertir la escuela en una entidad 
en transición, es decir, una comunidad 
sostenible. Por otra parte la AMPA de la 
escuela de Larrabetzu, que gestiona su 
comedor e introduce productos ecológicos, 
nos presentó también las actividades que 
organizan en torno al comedor.

Y está ya en torno a una segunda 
edición de los premios, ¿no es así?

Sí, ya está en marcha. El plazo para 
presentar las experiencias permanecerá 
abierto hasta el 27 de abril y, como en la 
primera edición, también habrá tres premios 
dotados con 1.500, 1.000 y 500 euros 
respectivamente. Toda la información acerca 
del concurso está disponible para quien 
desee acceder en el siguiente enlace: www.
ehige.org/praktikaonak/

 Estos premios serán entregados en 
el acto inaugural de la fiesta anual 
de Escuela Pública Vasca en la que, 
acompañados de las familias de los 
escolares, llevan años remando en 
favor de la sostenibilidad como ya 
tuvimos la ocasión de comprobar 
en el número 32 de Ihitza, ¿qué 
iniciativas se han puesto en marcha 
en los últimos años en este sentido?

Además del trabajo que realizan las AMPAs 
por separado, en el caso de la Federación de 
Bizkaia, BIGE, se ha trabajado el consumo 
responsable durante varios años tanto 
con las familias como con el alumnado. 
El proyecto incide en tres ámbitos 
diferenciados como son el comercio justo, 
la campaña ropa limpia y las finanzas éticas. 
Cada uno de ellos tiene su parte teórica y su 
parte práctica y, entendidos en su conjunto, 
suponen una completa formación en 
consumo responsable y sostenible.

Por otra parte, debemos valorar también el 
sistema de préstamo de libros de texto entre  
estudiantes de los diferentes cursos que está 
vigente en nuestros centros. Éste, además de 
enseñar al alumnado a compartir y cuidar el 
material escolar, permite a las familias aliviar 
el importante coste que supone comprar 
estos libros cada año. 

El lema elegido este año para la cita 
que tendrá lugar en Zarautz el 10 de 
junio, ‘Bale, bizi garen seinale’, hace 
referencia a la diversidad presente 
en las aulas, ¿qué objetivo persigue 
EHIGE con esta elección?

Queremos reivindicar la riqueza de la 
diversidad. La diversidad es positiva porque 
nos enseña a desenvolvernos en una sociedad 
cambiante. Por ello, el cartel de este año 
nos presenta ballenas de varios colores que 
han llegado de diferentes partes del mundo, 
pero que, a la vez, disfrutan todas juntas y 
aprenden unas de otras. Un ejemplo a seguir 
no sólo en el aula sino también en la vida 
diaria. 

EHIGE

Calle de la Ronda 27, 1º Izda. Bilbao
Tlfno.: 94 416 93 60
ehige@ehige.org
www.ehige.org

La  
y los valores sociales 

como referente



29

29

Denbora, trukerako txanpona
‘Hartu denbora behar duzunean, eta eman 
denbora ahal duzunean’. Horixe da Euskadin 
denbora-bankuaren ekimena garatzen 
duen kolektiboetako batek aukeratu duen 
goiburua. Zerbitzuak zerbitzuen truke 
ematea da sistema horren oinarria, eta oso 
funtzionamendu erraza du: parte-hartzaile 
bakoitzak eguneroko premiei erantzuteko 
laguntza jasotzen du, eta horren truke beste 
pertsona batzuei laguntza eskaintzen die. 
Denbora izango da eskainitako zerbitzua, eta 
trukerako txanpona, berriz, ordua. 

Denbora-kredituak desberdin egituratuko 
dira erakunde bakoitzaren arabera, baina 
kasu guztietan, erabiltzaileak denbora-banku 
batean gordailutu eta edonoiz berreskuratu 
ahal izango ditu gainerako parte-hartzaileek 
eskainitako aukera eta zerbitzuetan. Kide 
bakoitzaren eskaintzak, trebetasunak 
edo jardun-denbora konfidentzialtasun 
osoz gordeko dira bankuan eta, hartara, 
horretarako egokiena den pertsonaren bidez 
bete ahal izango dira partaide bakoitzaren 
premia guztiak.

Estatuko lehen esperientziak Bartzelonan 
sortu ziren 90eko hamarkadan, etxeko eta 
laneko bizitza uztartzeko asmoz. Gaur egun 
hainbat eta hainbat elkartek, kolektibok edo 
instituziok barneratu dute printzipio hori, 
alde batetik gizarte-harremanak sustatu eta 
geruza ekonomikoen arteko berdintasuna 
bultzatzeko eta, beste aldetik, gizartearen 
egoera ekonomiko larriari aurre egiten 
laguntzeko. 

Euskadin, Ermua izan zen herri 
aitzindarietako bat, baina gaur egun leku 
ugaritan aurki ditzakegu antzeko ekimenak. 
Denbora-bankuetan eskaintzen diren 
zerbitzuak ugari-ugariak dira: besteak beste, 
pertsona nagusien arreta edo adingabeen 
zaintza, etxeko konponketa txikiak, 
hizkuntza-praktikak, oporraldietan etxea 
zaintzea, informatika, entrenamendu fisikoa, 
auto- edo furgoneta-zerbitzua, bai eta 
hainbat kultura-diziplinatako, sukaldaritzako 
edo edertasun pertsonaleko ikastaroak ere.

.

Caminando por las estrellas 
Vitoria-Gasteiz

Rogelia de Alvaro Elkarteen Etxea, 
C Eraikina
Panama kalea z/g, 1. solairua, 12. bulegoa
Tlfnoa.: 945 122 814
http://www.bancodeltiempovitoriagasteiz.org/

Andre Berri (Abusu auzoa) 
Bilbao

Abusuko Auzo Etxea
Iharra Plaza 
Tlfnoa.: 94 416 23 88
www.andreberri.com/banco_del_tiempo

Aldauri Fundazioa 
Bilboko auzo garaiak
www.bdtbilbao.org

Banco del Tiempo Donostia
Donostia

bancodetiempodonostia@hotmail.com
http://bancodeltiempodonostia.org

Auzopolis 
Ermua

Tlfno.: 695 777 986 
bancodeltiempo@auzopolis.net
www.auzopolis.net

Tolosako Denboraren Bankua
http://bancodeltiempotolosa.blogspot.com

Trukean 
Hondarribia

Prebentzio Komunitarioko Zerbitzua
Harresilanda kalea, 3
Tlfnoa.: 943 114 000
trukean@gmail.com
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Unitate didaktikoak

Bideoak

Kontsumo arduratsuaren 
hezkuntza
Emaus Gizarte Fundazioak gida 
didaktiko bat kaleratu du, irakasleei 
Bidezko Merkataritzari buruzko 
eta Ipar eta Hegoaren arteko 
desberdintasunei buruzko prestakuntza 
eskaintzeko asmoz. Gainera, ekimenak 
tresnak ere eskaini nahi didkie gai hori 
eskolan landu ahal izateko. 
Era guztietako hezitzaileei dago 
zuzenduta, eta euskaraz nahiz  
gaztelaniaz eskura daiteke. 

Kontsumitzaileen heziketa 
ikasgelan
E-Cons Kontsumitzaileen 
Hezkuntzarako Europar Sareak 
kontsumitzailea ikasgelan hezteko 
oinarrizko eskuliburua prestatu 
du. Liburu- eta cd-formatuan 
kaleratutako unitate didaktiko hori 
hogei hizkuntzatan dago itzulita 
(euskaraz eta gaztelaniaz ere bai), eta 
bereziki irakasleei zuzentzen zaie. 
Unitatea ataletan dago banatuta: 
kontsumo arduratsuari buruzko hainbat 
alorretako informazioa, hala nola, 
elikadura eta nutrizioa, publizitatea 

eta hedabideak, jolasak, jostailuak edo 
osasuna; proiektuaren hamar lan-
ildo nagusiak, guztiak ere adinaren 
arabera sailkatuak; eta egin litezkeen 
jarduera-proposamenak. Modu 
horretan, unitateak nabarmendu nahi 
du kontsumitzaile informatuen masa 
kritikoa sortzeko premia.

Mediateka

Kontsumoa eta publizitatea
“Consume hasta morir” (“Kontsumitu hil arte”) elkarteak egindako bideoa, gaur 
egungo gainekoizpen- eta gainkontsumo-sisteman publizitateak zer eragin duen 
aztertzeko. Elkarrizketen bidez eta publizitatearen mutur-sartzeen adibideak 
emanez, hainbat gai aztertzen ditu (adibidez, elikagaiak, hedabideak edo 
hezkuntza) betiere edozein hiri handitako biztanleek egunean 3.000 publizitate-
inpaktu jasan behar izaten dituztela kontuan hartuta. 

http://www.consumehastamorir.net/spip/spip.php?article688 

Ezertarako balio ez duten gauzak erostea
‘Consume hasta morir’ elkartearen bideoa da hori ere. Gaur egungo gizartearen 
hainbat arazo aztertzen ditu, helburu horretarako aldarazitako publizitate-
txartelen bilduma erabiliz. Aurreko kasuan bezala, hainbat gai aztertzen dira 
bideoan zehar: bankuen kreditu-sistema, produktu transgenikoen prestakuntza 
eta kontsumoa, gailu elektronikoekiko mendekotasun itzela (telefono mugikorra, 
adibidez), publizitateak eta merkataritza-gune handiek bultzatutako kontsumo 
neurrigabea, energia-zarrastalkeria edota ingurumena zaintzeko ardurarik eza.  

http://www.consumehastamorir.net/spip/spip.php?article3835
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Lodeiro, T.  Txalaparta 2008 500 p.

Interneten pdf formatuan eskura daitekeen 
liburu horrek bizimodu osasungarriagoa 
eta ekologikoagoa lortzeko gida izan 
nahi du. Egileak bostehun orrialdeetan 
zehar proposatzen duen bezala, ez da 
behin batean irakurtzeko liburua eta bai, 
ordea, kontsultarako eskuliburu gisa, 
jateko, janzteko, garbitzeko, erosteko, 
bidaiatzeko, ordenagailua erabiltzeko 
edota aurrezkiak inbertitzeko ideiak 
eskuratzeko erabiltzeko liburua. 
Informazioz, hausnarketez, ideia 
praktikoz, harremanez (webguneak, 
telefonoak, beste liburu batzuk etab.) eta, 
azken batean, mundu solidarioagoa eta 
jasangarriagoa lortzen laguntzeko behar 
den guztiaz betetako argitalpena da.
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Liburuak webguneak
Erosketa eta kontratazio berdea 

http://bit.ly/bxSUUK

Ihoberen webgunean atal bat gorde da 
erosketa eta kontratazio berdeaz bereziki 
aritzeko, tresna horrek abantaila argiak 
baitakarzkie administrazioei nahiz 
hornitzaileei. EAEko administrazioan 
filosofia horren ardatz diren printzipioak 
agertarazteaz gain, produktu eta 
zerbitzuen arabera sailkatutako materiala 
eta ingurumen-joerei buruzko txosten 
ugari ere eskaintzen ditu. Gainera, 
proposatutako ekintza ugariak praktikan 
jarri nahi dituzten pertsonek laguntza 
handia izango dute webgunean bertan 
alor horri lotutako estrategia-ereduei 
eta eguneratutako lege-esparruari buruz 
eskaintzen den material interesgarriari 
esker. 

Guia pràctica de compra 
verda escolar
http://bit.ly/x7f0YL

Ecoinstitutek prestatu eta Badalonako 
Udalak argitaratutako gida da, eta 
ikastetxeetan erosketa berdeko barne-
prozesuak garatzeko eredu izan nahi 
du. Arduradunen ustez, hezkuntza 
jasangarriak eta ikastetxearen 
funtzionamendu jasangarriak elkarri 
lotuta egon behar dute, jardunbide 
ekologikoa eta jardunbide pedagogikoa 
uztartuz. Asmo hori errazteko, 
argitalpena gaietan dago sailkatuta.
Horien artean daude, besteak beste, 
bulegoko eta eskolako materialei 
buruzko kapituluak, informatika- eta 
ofimatika-ekipamenduak, jangela, 
garbiketa eta hondakinen bilketa nahiz 
eraikinaren beraren mantentze-lana. 
Kapitulu bakoitzak, produktu multzo 
bakoitza erosteko, erabiltzeko eta 
tratatzeko unean ingurumen-irizpide 
egokiak ezartzeko zer egin behar den 
zehazten du. 

Schor, J. Paidós 2004 365 p. 

Lan horretan, egileak sakon aztertzen du 
irismen, helburu eta eraginkortasun handiko 
marketin-teknika berriek haurrengan halako 
eragina lortzeko zer prozesu gertatzen den. 
Horretaz gain, neska-mutilak publizitate-
inpaktuen uholde itzelaren menpe jartzen 
dituen estrategiaren inplikazioen inguruan 
ere hausnartzen du. Izan ere, iragarkiek 
umeen erosteko gogoan ez ezik, euren 
buruaren ezagutzan eta ingurunearekiko edo 
euren buruarekiko duten sentimenduan ere 
izaten dute eragina. Gurasoei eta irakasleei 
hainbat jarraibide nagusi eskaintzen dizkie, 
haurtzaroan ongizate emozionalaren eta 
sozialaren alde lan egin ahal izateko.  

Nacidos para comprar: los nuevos  
consumidores infantiles

Consumir menos, vivir mejor. Ideas prácticas para un 
consumo más consciente 

http://es.scribd.com/doc/7787738/ 
Lodeiro-Toni-Consumir-Menos-Vivir-Mejor
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GATZ APUR BAT?

Ingurumen Hezkuntza zure eskura

Bilbao
Ondarroa, 2
48004 Bilbao
944 11 49 99
ceida-bilbao@ej-gv.es

Donostia-San Sebastián
Basotxiki, 5
20005 Donostia-San Sebastián
943 32 18 59
ceida-donosti@ej-gv.es

Legazpi
Brinkola, z/g
20220 Legazpi
943 73 16 97
ceida-legazpi@ej-gv.es

Vitoria-Gasteiz
Baiona, 56-58
01010 Vitoria-Gasteiz
945 17 90 30
ceida-vitoria@ej-gv.es

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE
ETA IKERKETA SAILA

INGURUMEN, LURRALDE
PLANGINTZA, NEKAZARITZA
ETA ARRANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, 
AGRICULTURA Y PESCA

Bizitza osoa pertsonarik 
dotoreenak janzten eta hortxe 

datozkit orain, kotoi ekologikoa 
dela, tindu naturalak direla...

...Baso jasangarrietako arkatzak, 
material birziklagarriak... 

Horrela ez dago aparta izaterik!

... Galdetzen hasi zaizkit ea 
kautxoa birziklatzen dugun, 

ea zenbat CO2 isurtzen 
dugun.... Buff!

Eguneratu egin beharko dut, bada!
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