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Azkoitiko Eskolako Agenda 21, 2003-2004 ikasturtean hasi zen. Konturatzerako, 15 urte pasa dira! Gure ikastetxeetan 
erabat txertatuta dagoen programa da. Jakina, urte luze hauetan, gai piloa aztertzeko aukera izan dugu! Energia, 
hondakinak, kontsumoa, ura, biodibertsitatea, garraioa, mugikortasuna, elikadura jasangarria… Eta jabetu gara, egunero 
egiten ditugun gauzak askok planetan eragina dutela. Errepaso bat eginez, ikusi dugu ohitura ugari hobetu ditugula. 
Ikusi besterik ez duzue aurten, elkarlanean, grabatu dugun bideoan.

Azken bi ikasturteetan Klima Aldaketa gai garrantzitsuarekin aritu gara eta aurten, osasunean dituen eraginak aztertu 
ditugu. Aurten ere, Floreaga eta Azkoitia BHI ikastetxeetako ikasle eta irakasleak izan gara lanketa honetan aritu garenak, 
guztira 900 neska-mutil baino gehiago.

Hona hemen egindako lana eta ikasitakoaren laburpena.
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Landutako gaiak

LH 1-2
Senda dezagun Lurra
Orain dela urte batzuk, eskolara elkarrekin joateko TIPI-TAPA IGOZ 
ALDAPA programa martxan jarri zen. Orain ez da burutzen baina gure 
ohitura zein den galdetu dugu eta gehienak, eskolara oinez etortzen 
garela ikusi dugu. Hala ere, gustatuko litzaiguke berriro martxan jarriko 
balitz. 

Eskolara kotxez joatea bezalako gauzekin planeta gaixotzen dugula 
konturatu gara eta hori ez gertatzeko, ohiturak aldatu behar ditugula. Iaz 
hartutako konpromisoekin jarraitu behar dugu eta ahal dugun guztietan, 
oinez, bizikletaz edo patinetez ibili. 

LH 3-4
Non dago elurra?
Gaia jorratzean, gehiegizko kontsumoek eta gure jarrera desegokiek 
planetan eragina dutela ikasi dugu. Adituek esaten dutenez, klima 
aldatzen ari da. Ikusi dugu adibidez, lehen elur gehiago egiten zuela, 
beraz, zerbait gertatzen ari da. Honekin lotuta, gure etxeetan tenperatuta 
kontrolatzeko zenbat energia gastatzen dugun aztertu dugu.

Beroa egiten duenean, aire egokituaren gailu gutxi ikusten dira etxeetako 
aurrealdetan. Batez ere, pertsianak eta toldoak erabiltzen dira tenperatura 
ona mantentzeko. Neguan berriz, berogailuak behar dira. Hala ere, gure 
inguruan galdetu dugu eta jendea saiatzen da berogailuen erabilera neurtzen. 
Jabetu gara ere etxe guztietan ez dutela bero mantentzeko ahalmenik eta gaixotzeko arriskua dutela.

Iaz hartutako konpromisoak errepasatu ditugu eta orokorrean, betetzen ditugu. Hemendik aurrera, gure eguneroko 
energia kontsumoaz ohartzen eta arduratsu jokatzen jarraituko dugu.

LH 5-6
Berdeguneak gure osasunaren alde
Klima aldaketaren kontrako borrokan, herritako berdeguneek eta zuhaitzek eragin onuragarria dute airearen 
kutsadura murrizten eta tenperatura kontrolatzen. Azkoitiko egoera ezagutzeko, herria zatikatu eta taldeka, auzo 
guztietara joan gara. Berdeguneak plano batean kokatu ditugu eta bizilagunei inkestak egin dizkiegu beraien iritzia 
jasotzeko.

Orokorrean, dauden parke eta berdeguneak zainduta ikusi ditugu. Auzo pare bat daude berdegune gutxi dituztenak, 
Jausoro eta Txalon Erreka. Eta Zazpi frontoietan zuhaitzak jartzea komeniko litzateke. Jende erdiak ez ditu bere 
inguruko zuhaitzak ezagutzen. Floreaga auzoko Txurruka kalea oso zikina dagoela iruditu zaigu.

Iazko konpromisoak ere errepasatu ditugu eta horiekin aurrera jarraitu behar dugu: energia kontsumoa murriztuz, 
kotxea soilik behar denean ibiltzen, ura zainduz eta hondakinak gutxituz eta ondo sailkatuz.
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DBH 3 - 4
Ura, benetako altxorra
Klima aldaketaren ondorioz sortutako arazoen 
artean, euri falta egon daiteke. Eta kontuan 
izanda erabiltzen dugun ur edangarria 
euriaren menpe dagoela, arazoa larria izan 
daiteke. 

Horretaz jabetzeko, hainbat datu aztertu ditugu:

•	 Azken urteetako prezipitazioak

•	 Ibai Eder urtegiaren eboluzioa (1992-2017)

•	 Azkoitiko ur kontsumoak

Hilabete lehorrena uztaila izan ohi da eta euritsuenak azaroa eta abendua. Urte gehienetan prezipitazioen batura 
antzekoa izan da, baina azken urteetan, gora beherak nabaritzen hasi gara. 2017an adibidez, urte hasieran euri 
asko egin zuen, urtean zehar prezipitazioak jaitsi eta urte bukaeran oso euri gutxi egin zuen. Momentu batean, 
larrialdi egoeran sartu zen gure urtegia. Zorionez, berriro euria egiten hasi zen eta ez da besterik gertatu. Baina 
pentsatu arazi digu: zer gertatuko litzateke denbora luzez euria faltan izango bagenu?

Herritarron ohiturak ere aztertu ditugu. Kontsumoari dagokionean, 2008tik aurrera etxeetako eta udal 
instalazioetako ur kontsumoek behera egin dute. Instalazioetan egindako hobekuntzek eragina izan dute. Baita 
jendearen kontzientzia handiagoak ere, ur gutxiago gastatzeko neurriak hartzen direlako.

Iaz hartutako konpromisoen artean, esan dezakegu energia eta ur kontsumoak zaintzen saiatzen garela baina, 
betetzea gehien kostatzen zaizkigunak, hondakinekin zerikusia dutenak dira. Eta batez ere, ontzi berrerabilgarriak 
erabiltzea eta lurrera zaborrik ez botatzea.  Saiatuko gara azken horiek batez ere berriro indartzen.

DBH 1- 2
Bizikleta klima aldaketaren kontra
Bizikleta, kirola egiteko baliatzeaz gain, garraiatzeko modu iraunkorra eta osasuntsua 
ere bada. Klima aldaketaren kontrako borrokan ezin hobeak dira ez dutelako 
kutsatzen, ez dutelako energiarik kontsumitzen eta herrian leku gutxi okupatzen 
dutelako. Gainera, ariketa fisikoa egiteko oso aukera ona eskaintzen dute.

Herriko diagnostikoa lantzeko ekintza ugari burutu ditugu:

•	 Ikasleok bizikletaren zer erabilpen egiten dugun hausnartu.

•	 Azkoitiko bidegorri sareak zer trazatu eta ezaugarri dituen aztertu.

•	 Txirrindularien iritzia ezagutu.

•	 Bizikletaz ibiltzearen onurak eta segurtasun arauak zerrendatu.

Ikasle gehienok dugu bizikleta baina gutxiengo batek bakarrik erabiltzen du eskolara joateko, oinez joaten garelako. 
Eta elkarrizketatu ditugun txirrindularien artean, gutxi gorabehera erdiak normalean bizikletaz ibiltzen dela esan 
digu, baina batez ere, kirola egiteko. Gutxi batzuk lanera joateko. Bidegorritik ibiltzen dira baina errepidetik joatea, 
arriskutsua iruditzen zaie ibilgailuek ez dituztelako errespetatzen. Beste era bateko bidegorriak eskatzen dituzte, 
kale berean bi norabideak banatuta dituena. Bestetik, bidegorria bananduta dagoen zatietan, arazoa oinezkoekin 
izaten da. Seinale zehatzak beharko lirateke bidegorrian zein eta nola ibili behar den adieraziz. Bizikletentzako 
aparkaleku gutxi daudela ere aipatu digute.

Bidegorriaren ibilbidea aztertu dugu eta gure emaitzak Google-eko mapa batean islatu ditugu. Zuen eskura dago 
nahi duzuenerako. Hainbat lekuetan zuloak topatu ditugu, seinale falta, bidegurutze arriskutsuak  eta oinezkoak 
tartean. Elkarguneko pasadizoan bizikletatik jaitsi beharra ez da oso aproposa txirrindularientzat.
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Gure konpromisoez gain, ikastetxeetan ere hainbat konpromiso hartu dira, aurrerantzean betetzen saiatuko direnak. 

•	 Paper gutxiago kontsumitu.

•	 Baratza berritu.

•	 Eguzki panelen kontrol taulak egin.

•	 Instagram erabili 
berriak jartzeko.

•	 Uraren kontsumoa 
jaisteko ur txorrotetan 
aldaketak egin.

Eskoletan hartutako 
konpromisoak

Udalari zuzenduriko 
proposamenak

Maiatzaren 3an, bi ikastetxeetako ikasle ordezkariak Elkargunean elkartu ginen, aurtengo lanaren emaitzak bateratu 
eta gure proposamenak adosteko asmotan. Jarraian,  Klima Aldaketari aurre egiteko luzatu nahi dizkizuegun 
proposamenak dituzue.

ENERGIA 
- Farola gehiago jarri: gasolindegi atzean eta Atraskutik Baldarako bidean.

- Eraikin publikoetan kontsumo baxuko bonbillak erabili.

- Garraio publikoa indartu.

- Udaleko auto berriak elektrikoak edo hibridoak izatea.

- Leku publikoetan dagoen berogailua kontrolatu, beharrezkoa ez den erabilera murriztuz.

- Kaleko argiak itzali eguzkiaren argia dagoenean. Beranduago piztu eta lehenago itzali. Farolak garbitu.

- Eguzki panelen edo beste energia berriztagarrien erabilera bultzatu.

BERDEGUNEAK
- Herriko hainbat auzoetan zuhaitz gehiago landatu edo 

berdeguneak ugaritu, adibidez, Txalon erreka, Jausoro, Urrategi 
parean, Zazpi frontoietan...

- Herriko zuhaitzen eta berdeguneen inguruko informazioa 
herritarren artean zabaldu (onurak, izenak…).

URA
- Eraikin publikoetan kontsumitzen den ur kopurua gutxitzeko 

aurrezte-sistemak instalatzea.

- Ur fakturetan aurreztearen aldeko mezuak idaztea.

MUGIKORTASUNA 
- Trafikoa debekatu eskola sarrera eta irteeretan, udaltzain 

gehiago jarri eta ez utzi autoei klaxona jotzen (zarata handia 
egoten da).

- Segurtasuna bermatzeko herrian dauden ispiluak errebisatu edo 
falta badira, jarri: Zazpi frontoietan, San Martinen…

- Zebrabideak eta arketak pintura ez-labainkorrarekin margotu.

BIZIKLETAK ETA BIDEGORRIA
- Bidegorri sarea hobetu: zuloak konpondu, seinale egokiak jarri, 

oinezkoei ez utzi bidegorrian ibiltzen, partekatutako zatietan 
bizikleten lehentasuna hobeto adierazi, bi noranzkoak hobeto 
berezitu.

- Bizikletentzako aparkaleku gehiago: plaza Nagusia, Balda 
plaza…

- Elkarguneko pasadizoa beste era batera kudeatu.

- Bizikleten erregistroa egin.

HONDAKINAK
- Zakarrontziak koloretan margotu.

- Kanpoko igerilekuan zakarrontzi gehiago jarri.

- Zaborra ibaira botatzen duenari isuna jarri eta jakinarazi zergatik 
ez den egin behar.

- Trenbidearen Zumardiko zatiren bat txakurrak ibiltzeko egokitu.



Hau izan da ikasturte honetan, Eskolako 
Agenda 21 programaren barruan egindako lana. 
Laburpen txiki bat besterik ez da izan baina 
zuen gustukoa izana espero dugu. 
Eskerrik asko zuen arretagatik!

Asko aipatzen dugu
Klima aldaketa

Kutsadura, zaborra
uholde, lehorketa.
Hotzetikan berora

A zer aldaketa!
Gure jarrerei eman
behar diegu buelta,
ondorengoei txukun

uzteko planeta.

Doinua: Bizkaiko aberatsak


