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ELIKADURA
JASANGARRIA
Ikasturte honetan, Eskolako Agenda 21 programaren barruan, iaz landutako 
gai bera hartu dugu aztergai: Elikadura jasangarria. Oso gai zabala da eta 
iaz, aztertu gabe hainbat alderdi geratu zitzaizkigunez, aurten sakontzeko 
aukera izan dugu.

Proiektua gauzatzen hasi ginenetik, aurtengoarekin,13 ikasturte bete 
ditugu. Gure helburua herri jasangarri baten aldeko eginkizunetan 
parte hartzea da. Eta garrantzitsua da horretan jarraitzea, 
aldaketak ez direlako une batetik bestera nabaritzen. Aurten 
ere Floreaga ikastetxeko eta Xabier Munibe ikastolako DBHko 
ikasleak eta irakasleak aritu gara lan horretan.Guztira  958 
neska-mutil. Kopuru polita, ezta? 

Gazteenetatik hasita 16 urteko ikastalde bitartean, 
ekintza ugari egin ditugu. Ezagutu nahi al dituzue?



Lehen hezkuntza
I. zikloa: GOZO-GOZOA!!!
Goxokiak jateko ditugun ohiturak aztertu ditugu. Ikasi 
dugu ez direla asko jan behar, osasunerako txarrak 
direlako, baina asko gustatzen zaizkigu eta ez da erraza. 
Dena dela, konturatu gara litxarreri gutxiago jan behar 
ditugula eta barazki gehiago jatea oso garrantzitsua 
dela. 

Gozoki eta litxarreri gehienek hondakin ugari 
sortzen dute. Eta horiek askotan, lurrean 
botata ikusten dira. Esan nahiko genuke denen 
artean esfortzu txiki bat egin behar dugula eta 
zakarrontzira bota.

Azterketa honetaz gain, beste ekintza batzuk ere 
burutu ditugu:

•	 Taloa egiten ikasi dugu. Eta txokolatearekin jan 
genuen, oso goxoa zegoen! 

•	 Loiolan izan gara. Igarabide errota ikusi eta 
Ingurugiro Etxea bisitatu dugu, zaborraren 
tailerra landuz. 

•	 Udal baratzen inguruan fruta-arbolak eta 
zuhaixkak landatu ditugu. Iaz egindako eskaera 
izan zen eta oso ondo pasa genuen. 

2. zikloa: GURE LURREKO FRUITUA
Atzo eta gaurko elikatzeko moduak
Jakin badakigu fruta jatea oso garrantzitsua dela, 
baina benetan, nahikoa jaten al dugu? Horretaz 
jabetzeko, galdetegi bat bete dugu eta ikusi dugu, 
gure guraso eta aitona-amonekin konparatuz gero, 
lehen fruta gehiago jaten zela. Guk ere goxoki 
gutxiago jan behar dugula ohartu gara eta barazki 
eta fruta gehiago. 

Fruta desberdinekin egindako errezetak bildu ditugu 
eta liburuxka polita sortu dugu.
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Burututako beste ekintza batzuk:

•	 Loiolako Bio-Urkizu baserrian 
izan gara. Bertan, artoa bildu eta kardu 

loretik haziak banandu ditugu ondoren, 
jogurt ontzi batean landatzeko.

•	Azpeitiko Ingurugiro Etxea Museoan bi tailer burutu 
ditugu: “Animaliak” eta “Zarata”.

•	 Lapatxeko zabortegiaren eta garbigunearen 
funtzionamendua ezagutzean gain, Kontsumo gelan 
produktuak erosteko garaian ahalik eta hondakin gutxien 
sortzeko nola jokatu behar dugun aztertu dugu.

•	 Azpeitiko Burdinbidearen Euskal museoa ezagutu dugu. 
Trenen historian murgilduz, lurrunezko makinak, Urolako 
trenaren bagoiak, Donostiako trolebusa, tranbia eta abar 
ikusi genituen. Amaieran, tranbia batean bueltatxo bat 
emateko aukera ere izan genuen.

3. zikloa: HERRI BARATZAK
Herriko baratzak aztertu ditugu. Jakin dugu, Udalak 
zozketa eginez banatzen dituela eta baratza hartzen 
duenak, debora baten barruan izateko aukera duela. 
Baratza duen pertsona bati elkarrizketa egin genion eta 
oso gustura dagoela esan zigun. Era ekologikoan eta 
beraiek jateko barazkiak landatzen dituzte. 

Hainbat irteera ere egin dugu:

•	 Ezkio-Itsasoko Igartubeiti baserria bisitatu genuen. Baserriko historia ezagutu eta baratzean aritu 
ginen. Sagardoa nola egiten zuten erakutsi ziguten eta sagar zukua dastatu ere!

•	 Gipuzkoako Ur kontsortzioko urtegi eta araztegietara joan gara, gure etxeetara datorren uraren 
zikloa gertutik ezagutzera.

•	 Pagoetako Parke naturalean izan gara eta ibilbide batean zehar, ekosistemak, elika-kateak eta 
elika-sareen inguruan aurrez ikasitakoa errepasatzeko baliagarri izan zitzaigun.
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Bi ikastetxeen artean iaz landutako gai bat 
berreskuratu dugu, janarien soberakinak. Bideo bat 
sortu dugu. Bere izena: “Zer egin daiteke janarien 
soberakinekin?”. Bertan ematen diren aholkuak 
ezagutu nahiko bazenituzte, sar zaitezte youtuben 
ondorengo loturan:

https://www.youtube.com/watch?v=_BE37rGbU3I

Horretaz gain, aurten ere Elikadura Jasangarriaren oinarria zein den errepasatu dugu, hitz 
klabeak gogoratuz: BERTAKOA, GARAIAN GARAIKOA, EKOLOGIKOA eta ERA DUINEAN LANDU 
DENA. 

DBH 1- DBH 2: GOZOA… ZENBATERAINO?
Gazteok, jateko ditugun ohiturak aztertu ditugu. Elikagai industrial asko kontsumitzen 
dugu, azukre gehiegi dituztenak eta horietako batzuk, elikagai naturalekin konparatu 
ditugu, batez ere fruta eta fruitu lehorrekin. Kilokaloria, karbohidrato, proteina eta 
gantzetan ohartu gara eta noski, argi ikusi dugu zeintzuk diren hoberenak!  
Hala ere, oso gustuko ditugunez, ez da erreza izan aldatzeko 
konpromisoa hartzea! 

Aztertu dugun beste arazo bat, litxarreriak jatean sortzen dugun 
hondakina izan da: plastikozko zorroak, txikleak, pipa azalak... 
Ariketa bat egin genuen, taldeka paper desberdina jokatuz: 
saltzailea, garbitzailea, lurrera botatzen dituena, botatzen ez 
dituena, litxarreriarik jaten ez duena. Gehienek onartu dugu 
kalean gaudenean, bildukiei ez diogula garrantzia asko 
ematen eta askotan, lurrera botatzen ditugula.

Horretaz gain, gure elikaduran gosariak duen garrantzia 
azpimarratzeko, inkesta bat burutu dugu gure artean.

Emaitzak:

•	 Gehienak gosalduta etortzen gara eskolara. 
•	 Eserita gosaltzen dugu.
•	 Batez ere, esnea, gailetak eta fruta edo zukuren bat hartzen 

dugu. 
•	 Hala ere, asko gara azkar edo oso azkar gosaltzen dugunok 

(% 42a).

Aspaldiko ospakizunetan egiten ziren menu ezberdinak ikertu 
ditugu, familian aitona-amonei galdetuz. Oso ezberdina zela 
ohartu gara. Alde batetik gutxiago jaten zen eta bestetik, gaur 
egun egunero jan dezakegun haragia orduan egun berezi horietan 
soilik jaten zen. Menuan sartzen ziren, adibidez oilaskoa, txuleta, 
garbantzuk azekin, intxaur saltsa, ardo sagarrak, frijituak…

Aurten egindako irteeren artean, Igartubeiti baserrira joan 
ginenekoa aipatuko genuke. 

Bigarren hezkuntza
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 Plastika arloan, aurtengo gaia aintzat hartuta, frutaren kontsumoa 
sustatzeko kartelak osatu ditugu.. Horretarako irudiak bilatu eta eslogan 

egokia topatzeari ekin genion. Pasillo ezberdinetan ipini ditugu; denok horiek ikusiz 
ea lortzen dugun gure helburua!

DBH 3- DBH 4:  ERLE BELTZA, 
GURE ERLEA
Azken aldi honetan, erleak komunikabideetan 
agertzen ari dira. Zoritxarrez, berri txar baten 
inguruan,  egoera larria bizitzen ari baitira. 

Intsektu txiki honek landare askoren 
ugalketa bermatzen du, polinizatzaile 
garrantzitsuenetarikoa delako. 
Landaketetan erabiltzen diren pestizidak, 
barroasia izurriteak eta azken aldian Asiako 
liztorrak, gure erle beltza suntsitzen ari 
dira. Eta erlerik gabe, landare askok fruitua 
emateko zailtasunak izango dituzte.

Berandu izan baino lehen egoera honi buelta eman behar diogu. Herritarrok, 
Asiako liztorrak (liztor beltza ere deitua) egindako habi bat ikusiz gero, Udalean 
abisua eman behar dugu protokoloa martxan jar dadin. Batez ere, udaberri 
hasieran, erreginek lehenengo habia egiten hasten direnean. Habi horiek txikiak dira eta 
eraikinen txokoetan egoten dira askotan. Aurreko urteetako habi handiak, zuhaitzetan egin dituztenak, 
hutsik egoten dira, urtero habi berria egiten dutelako.

Gipuzkoako Erlezainen Elkarteak emandako datuak:

•	 Azkoitian 11 erlezain eta 123 erlauntz daude.
•	 Orain artea, herrian Asiako liztorrak egindako 51 habi kendu dituzte.
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Apirilaren 14an, bi ikastetxeetako ikasle ordezkariak elkartu 
ginen Elkargunean, aurtengo lanaren emaitzak bateratu eta 
gure proposamenak adosteko asmotan. Aldi berean, gure konpromiso 
pertsonalak ere elkar jarri genituen. Hona hemen hartutakoak:

•	 Fruta eta barazki gehiago jatea.
•	 Goxoki gutxiago jatea.
•	 Ondo gosaltzea.
•	 Jolas garaian jateko etxetik fruta eraman.
•	 Udalak antolatutako baratzei buruzko 

informazioa zabaltzea.
•	 Gurasoei esan janari ekologikoa erosteko.
•	 Saiatuko gara litxarrerien hondakinak lurrera 

ez botatzen, batez ere txikleak.
•	 Liztor beltzaren habia ikusiz gero, Udalean 

abisatu lehenbailehen kontrolatu dezaten.

Ikastetxeetan hartutako konpromisoak:

•	 Festa batzuetan fruta banatu.
•	 Kontsumo taldeari buruzko informazioa 

zabaldu.
•	 Eskolako baratza zaindu eta garaiko 

barazkiak zabaldu.
•	 Jai ospakizunetan, ekainean ikastolaren 

egunean bertako produktuekin osatutako 
pintxoak egitea. Baita ere plater 
birziklagarriak erabiltzea, bai tabernan bai 
bazkaltzeko garaian.

•	 Jangelako menuan bertako produktuak 
kontsumitzea ahal den neurrian.

Ikasleen arteko foroa



Udalari zuzenduriko 
ekarpenak

Ikasleen arteko Foroan konpromisoak hartzeaz gain, herri mailan gaiaren inguruko hainbat eskaera 
edo proposamen adostu genituen. Horiek, alkateari aurkeztu genizkion apirilaren 28an udaletxean 
egindako Udal Entzunaldian.

Jarraian, aztertutako gaiaren inguruan adostutako proposamenak dituzue. 

Hondakinen bilketa:
•	 Hondakinak sailkatuta biltzeko ontzi txikiak falta 

dira hainbat lekuetan, adibidez, Balda goian, Zazpi 
frontoietan edo Musika eskolaren inguruan

•	 Ontzi horiek koloretsuagoak izatea edo irudiekin 
osatzea bakoitzera bota behar dena hobeto 
identifikatzeko.

•	 Errefusa botatzeko kaleko ontzietan, zigarrokinak 
itzali eta botatzeko gehigarria jartzea, lurrera botatzea 
ekiditeko.

Kanpainak eta informazioa 
zabaltzea:
•	 Birziklatzea eta berrerabiltzea sustatzeko kanpainak 

egiten jarraitzea.

•	 Kontsumo taldeak ez direnez oso ezagunak, horiek 
buruzko informazioa zabaltzea.

•	 Jatetxeetan botatzen den elikagai asko oraindik ere 
egoera onean izaten da. 
Beraiekin batera, soberakin 
horiek aprobetxatzeko moduak 
aurkitzea (jangela soziala…).

•	 Elikaduraren inguruan, 
herritarren artean hitzaldiak 
antolatzea: elikagai 
ekologikoak, elikadura 
jasangarriaren garrantzia…

•	 Janari bankuari buruzko 
informazioa zabaldu herritarrei 
eta kanpainak egin janaria 
jasotzeko.
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Sare sozialak:
•	 Berriak komunikatzeko sare sozialak gehiago erabili. Adibidez, 

Udalaren web orria edo Facebook-a erabili daitezke aurreko puntuan 
proposatutako informazioa zabaltzeko.

•	 Urkomeko web orrian eskualdeko baserriek duten ekoizpenaren inguruko informazioa 
dago, baina orokorrean, herritarrek ez dute ezagutzen. 

Azkoitiko baratzak:
•	 Udal baratzak ugaritu, eskaera egiten duten guztiek aukera izan dezaten.

Azoka eta baserritarrak:
•	 Baserritarren egoera ezagutzeko (kezkak, zailtasunak…) beraiekin harreman zuzena izan.
•	 Astean behin azoka arratsaldez jarri.
•	 Baserriko produktuak herriko leku gehiagotan saltzen jartzeko (supermerkatuetan, herriko 

dendetan…) aukera aztertu eta erraztasunak eman.
•	 Herritarrok erosketak azokan egin ditzagun kanpaina egin, adibidez, deskontu txartelak banatuz 

azokan erosketak egiten dituztenen artean.

Beste batzuk:
•	 Txerloian eserlekuak hobetzea.
•	 Kanpoko igerilekuan txirrista ipintzea.

Hau izan da aurten, Eskolako Agenda 21 programaren barruan, egindako lanaren laburpena. 
Eskerrik asko ikasturtean zehar lagundu diguzuen guztioi!


