
HONDAKINAK



2. ikasturtez



Gure lanaren oinarria

 Gaia ezagutu
 Ikastetxeko eta herriko egoera aztertu





Lehen Hezkuntza 1-2: gure hamaiketakoa



LH 3-4: ZER GERTATZEN DA GURE ETXEAN?

Eta etxeko

hondakinekin zer? 

Hondakin bakoitza

bere lekura

Etxekoek galdetegi bat

bete zuten familiako

ohiturak aipatuz.



LH 5-6: HERRIKO BILKETA SISTEMA EZAGUTZEN



Eta GURE IKASTOLAN ZER?



Eta GURE IKASTOLAN ZER?



ZER GERTATZEN DA GURE ETXEAN? Galdetegia (106 erantzun )

Jasotako erantzun guztieen

artean, %50,9ak dio beti egiten

duela erosketa zerrenda eta

garrantzitsua iruditzen zaigu

jakiteak %72,6ak hozgailua eta

despentsa aztertzen dituela

erosketa egin aurretik.



ZER GERTATZEN DA GURE ETXEAN? Galdetegia (106 erantzun )

Bestalde, aste osoko jatorduen

plangintza %55,7ak egiten du

batzuetan eta beste %17ak

beti.

Baina %23,6ak inoiz ez du

erosten pentsatuz nola sortu

hondakin gutxiago.



ZER GERTATZEN DA GURE ETXEAN? Galdetegia (106 erantzun )

Gaur egun erosketarako gure

poltsa edo karrotxoa eramatea

oso ohikoa bihurtu da, soilik %

3,8ak ez du inoiz eramaten eta

inoiz berrerabiltzen ez dutenak

ere ez dira asko, % 13,2a 13,2a



ZER GERTATZEN DA GURE ETXEAN? Galdetegia (106 erantzun )



ZER GERTATZEN DA GURE ETXEAN? Galdetegia (106 erantzun )



ZER GERTATZEN DA GURE ETXEAN? Galdetegia (106 erantzun )

Bukatzeko, 90 familiek, hau da,

%84,9ak dio kaleko

zintzilikatzekoekin ez duela

arazorik eta arazoa dutenen

artean ondoko arrazoiak

aipatzen dituzte:

Urruti xamar daudela, batez ere

iglu berdea, ez direla garbi

mantentzen eta ez dutela leku

asko hondakinak sartzeko.

Bestalde, jarritako gantxo

berriek kuboa jasotzea zaildu

egiten dute eta euri egunetan ez

dira oso erosoak. Iglu berdeen

zuloa ere ez dago oso eroso

ikasle eta elbarrituentzat.



HERRIAREN DIAGNOSTIKOA 

zer esan genezake gure herriaren egoeraz?

Herrian ditugun

konpondu gabeko egoerak

Hobetzen ari diren

egoerak, baina oraindik

guztiz lortu gabekoak

Herrian ondo dauden

eta ondo egiten diren

gauzak



HERRIAREN DIAGNOSTIKOA 

zer esan genezake gure herriaren egoeraz?

Herrian ondo dauden eta ondo egiten diren gauzak

- Bizilagun guztiok konposta edo atez-ate egiten dugu. 
- Paperak bi aldeetatik erabiltzen ditugu 
- Plastikozko poltsa biodegradagarriak erabiltzen  ditugu. 
- Beira birziklatzen dugu. 
- Ez dugu plastikorik erosten inauterietako mozorroak egiteko.  



HERRIAREN DIAGNOSTIKOA – zer esan genezake

gure herriaren egoeraz?

Hobetzeko bidean daudenen artean…

- Erosketak egiterakoan ez dugu beti 
etxetik poltsa eramaten. 

- Normalean, behar duguna baino arropa 
gehiago dugu. 

- Olioa berziklatzen dugu, baina jende 
askok arraskatik botatzen du. 

- Zilarrezko papera erabiltzen dugu 
hamaiketakoa prestatzeko. 

- Hala ere, gehienetan hamaiketakoa 
tuperretan ekartzen dugu. 



HERRIAREN DIAGNOSTIKOA – zer esan genezake

gure herriaren egoeraz?

Konpondu gabeko egoeren artean…

- Erretzaile askok, zigarroak lurrera botatzen dituzte.

- Herriko gune askotan zikinkeri asko dago: frontoian, 

Txirinbolo aurrean, Laurok eta Bordado inguruan…

- Asko kontsumitzen dugu, ondorioz hondakin asko 

sortzen ditugu.



Eta GURE KALE ETA BERTAKO DENDETAN ZER…?

 Askotan ahaztu egiten zaigu produktuen iraungipen-data begiratzea.

 Gauza asko erosten ditugu, horregatik kadukatzen dira.

 Plastikozko poltsa asko erabiltzen ditugu horregatik zabor asko 

sortzen dugu.

 Gauza gutxi berrerabiltzen ditugu.

 Natura gutxi zaintzen dugu.

 Gehienek oso jarrera ona edukitzen dugu 

baina besteek erdizkako jarrera.

 Plastiko gehiegi sortzen dugu.

 Supermerkatuetan gehiena plastiko eta kartoiekin bilduta dago.

 Hondakinak ez ditugu zabor ontzietara botatzen.

 Supermerkatuetara joatean, plastiko gehien duten produktuak erosten ditugu 

askotan.

 Saiatzen gara gure ingurua zaintzen.



GURE 

KONPROMISOEN 

JARRAIPENA

Konpromiso berriak hartu                          

aurretik, iazkoen errepasoa 

egin dugu, “Mugikortasun 

Jasangarriaren” inguruan. 

“Betetzen al ditugu?” 

Orohar baiezkoa esan dezakegu, 

gutxienez saiatzen ari gara, nahiz eta 

oraindik badaude batzuk zailagoak egiten 

zaizkigunak. 



ETA AURTENGOAK?

ETA GURE ETXETAN PROPOSATUKO DITUGUNEN 

ARTEAN… 

1. Hondakinak sortzen dituzten gauza gutxiago erosi.

2. Etxetik poltsa berrerabilgarriak eramatea erosketetara.

3. Hondakinak birziklatu.

4. Arropak, jostailuak…berrerabili.

5. Gauzak Garbigunera eraman.

6. Erosi baino lehen pentsatu egin behar dugu.

7. Plastikozko poltsak direnak ez erabili.

8. Bigarren eskuko salmentan parte hartu.

9. Orriak bi aldeetatik erabili.

HONDAKINAK GUTXIAGO SORTZEKO 

KONPROMISOAK

1. Zilar papera gutxiago erabili eta hamaiketakoa tuperretan

ekartzea.

2. Gurasoak konposta egitera animatu, eta seme-alabak ere bai.

3. Erosketak egitean ontzi arin gutxien dituzten produktuak

kontutan hartzea.



UDALARI ZUZENDURIKO PROPOSAMENAK

Eta amaitzeko, ikusi ditugun gabeziak hobetzeko eskaera edo

proposamenak egin nahi dizkizuegu:

 Supermerkatuetan hainbeste zabor sortzen ez duten produktuak

saltzeko araua jartzea.

 Plastikozko gauza gutxiago saltzeko araua jartzea dendetan.

 Plastikozko poltsak dendetan ez erabiltzea arautu ere eta

berrerabilgarriak banatzea herritarren artean.

 Bigarren eskuko azokak antolatzea.

 Konposta ikastaroak antolatzen jarraitzea.

 Sortzen dugun kutsadura kontrolatzea.




