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Irakurle agurgarria, 
 
Maristak ikastetxeko Kudeaketa Sistema Integralaren baitan dagoen Ingurumen Kudeaketa Sistemaren bitartez, eta ildo hauek jarraituz kudeatzen                
du ingurumen-portaera gure erakundeak: 
 
❏ Indarrean dagoen araudia betez. 
❏ Alde interesatuen parte-hartzearekin. 
❏ Ingurumen errendimenduaren etengabeko hobekuntza, gure jarduera eta zerbitzuek eragin ditzaketen aztarnak gitxiagotuz edota ezereztuz. 

 
Etengabeko hobekuntza hau, Bizi Zikloan oinarrituz eta helburuen planifikazioa, proiektu eta zerbituzen abiatzea eta garapena, neurketa eta                 
egiaztapenaren baitan gauzatzen dugu. 
 
Ondoren ikus ditzakezue 2019-2020 ikasturtean zehar Maristak ikastetxeak izandako ingurugiro jokaera. 
 
Agur bero bat, 
 
 

 
 

Egoitz Mezo Etxebarria 
Maristak ikastetxeko Ingurugiro kudeatzailea 

 
Durango 2020/06/16 
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ENERGIA ETA UR HORNIDURA 
 

 
 

Aurreko hiru urteetako bataz-bestekoarekin alderatuta gitxiagotze nabarmena izan dugu energia eta ur horniduran:             

%12,23ko gitxiagotzea gas horniduran, %10,34koa argindar horniduran eta %3,87koa ur horniduran. 

Gasa 

(KWo/Ikasle) 
504,98 -12,23% 

● Gasaren kontsumoa aldakorra da, eta neguan jasandako tenperaturen baitan dago. Nabarmentzekoa           
azken urteetako joera positiboa. 

Argindarra 

(KWo/Ikasle) 
221,30 -10,34% 

● Argindarraren kontsumoak joera positiboa du, eta ikastetxeak LED argiteriaren alde egindako           
apustuaren emaitza da. 

Ura 

(m3/Ikasle) 
2,48 -3,87% 

● Uraren kontsumoak izan du gitxiagotzerik urriena, eta joera ikusita, bere horretan jarraituko            
duelakoan gaude, are gehiago, aldagela berrien erabileraren baitan egongo da. 

  

 

288 lanpara LED-era aldatu ditugu. Ikastetxeko argiteriaren %49,69 LED motakoa da gaur egun. 

Negua nahiko suabea izan da tenperaturari dagokionez. 
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BULEGOKO MATERIALAREN HORNIDURA 
 

 

Aurreko hiru urteetako bataz-bestekoarekin alderatuta gitxiagotze nabarmena izan dugu bulegoko materialaren           

horniduran: %62,88ko gitxiagotzea pila kontsumoan, %57,59koa toner kontsumoan, %51,17koa paper kontsumoan eta            

%26,81koa arbeleko rotulkien kontsumoan. 

Pilak 

(Unitate/Ikasle) 
 

0,054 
 

-62,88% 
● Pilen kontsumoaren murrizketaren arrazoia, ETHAZI metodologia dela eta ikasgeletako proiekzio          

kainoien erabileraren gitxiagotzean datza. 

Tonerra 

(Unitate/Ikasle) 
 

0,025 
 

-57,59% ● Tonerraren eta paperaren kontsumoen gitxiagotzea parekoa da. Honen zergatia, ikasle eta familiekin            
harremanetan jartzeko komunikazio plataforma eta irakaskuntzan erabilitako dokumentazioaren        
digitalizazioan legoke.  Papera 

(Tako/Ikasle) 
 

0,543 
 

-51,17% 

Arbeleko rotulki 

(Kg/Ikasle) 
 

0,764 
 

-26,81% 
● Aurreko urteekin alderatua, aurten arbeleko rotulkien erabilera egokiago bat egin dela uste dugu,             

batez ere, ikasleei banatzerako orduan.  

 

 

ETHAZI medologia 
Digitalizazioa (lainoa): GlobalEduca komunikazio plataforma, Moodle, Classroom, Google Drive, Microsoft OneDrive. 
Digitalizazioa (gailuak): BYOD (ikasle bat gailu bat) 
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ARRISKUTSUAK EZ DIREN HONDAKINAK 
 

 
 

Aurreko urteetako datuekin alderatuta, ikastetxeko hondakin banaketa maila, kantitatea eta kalitatea kontutan izanda             

hobetzen doa. 

Suntsitutako 

papera (Kg/Ikasle)
1,05 -22,57% ● Suntsitzera eramaten den isilpeko txosten kopuruak behera egin du %22,57. ikastetxean paper            

gutxiago erabiltzen denaren seinale. 
● Batutako ontzi arin kopuruak gora egin du nabarmen %122, baina errefuxaren beherakadarekin            

(%66,78) lotuta dago, aurten martxan jarritako “puntu garbiei” esker gehiago eta hobeto birziklatzen             
baita. 

● Datu txar bakarra, birziklatutako paper/kartoi kopurua da, baina %36,49ko igoera batxilergoko           
liburutegian egindako garbiketan datza; bestalde, irakasleok gero eta erosketa gehiago egiten dugu            
internet bidez, eta honek ere eragina du pilatutako kartoi kopuruan. 

Birziklatutako 

paper/kartoia 

(Kg/Ikasle) 

2,56 36,49% 

Ontzi arinak 
(Kg/Ikasle) 

0,51 122,00% 

Errefuxa 

(Kg/Ikasle) 
0,99 -66,78% 

 

 
Puntu garbiak eta ikasturte hasierako sentsibilizazioa. 
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HONDAKIN ARRISKUTSUAK 
 

 
 

 

Aurreko hiru urteetako bataz-bestekoarekin alderatuta aspekto batzuen joera negatiboa dela dirudi, baina banan             

bana azaldu beharra dago: 

Kutsatutako xur. 

(Kg/Ikasle tailer) 
 

0,23 
 

-65,80% ● Kutxatutako xurgatzaile hondakien kantitateak izandako gitxiagotzea eta tailer garbiketen ur hondakinak           
izandako igoera guztiz lotuta daude, zorua garbitzeko makina erosi dugunetik sepiolita erabiltzeari utzi             
baitiogu, eta tailerreko zorua maiztasun handiagoz garbitzen baita. Ur honadakina 

(Kg/Ikasle tailer) 
 

1,66 
 

163,95% 

Lanpara 

(Kg/Ikasle) 
 

0,03 
 

21,26% 
● Lanpara hondakinen %21eko igoera arrazoitu beharra dago, grafikoak, gitxiagotzeko joera azaltzen           

baitu. Gauza da, iaz ez zela hondakinik batu. LED lanparen iraupena luzeagoa baita. 

Llokatz hondikina 

(Kg/Ikasle tailer) 
0,85 336,71% ● Urteetan zehar joera aldakorra du, elektroerosio makinen erabileraren baitan baitago 

 

 

Zorua garbitzeko makina 
LED argiteria 
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MUGIKORTASUNA 
 

 
 

 

Mugikortasunaren arloan, joera guztiz argia ez den arren, joan-etorri jasangarri kopuruak goraka doala nabarmendu              

daiteke. 

Bidai jasangarri  

(Kop./Pertsonak) 
1,19 395,21% 

● Bidai jasangarri kopuruak gora egin du, baina oraindik arin da ondorioak ataratzeko, iaz hasi bait               
ginen datuok jasotzen. 

Bidai ez jasangarri

(Kop./Pertsonak) 
7,88 -18,95% ● Aurreko hiru urteetako bataz-bestekoarekin alderatuta, aurten %18,95eko gitxiagotzea lortu dugu. 

 

 
Irakaslegoaren sentsibilizazioa. 
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KARBONO AZTARNA 
 

 
 

Karbono aztarnaren grafikoak joera positiboa azaltzen du. Hala ere, adierazlearengan eragin handia du energia              

elektrikoaz hornitzen gaituen konpainia elektrikoaren igorpen faktoreak. 

Karbono aztarna 

(t CO2 ba./Ikasle) 
0,1938 -12,92% Aurreko hiru urteetako bataz-bestekoarekin alderatuta %12,92ko gitxiagotzea lortu dugu. 

 

 

Ikastetxearen ingurugiro politika. 
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EGINDAKO EKINTZA NABARMENENAK 
 

 

Irakasleok bidaiak erregistratzen ditugun aplikazioan, oinez, bizikletaz, garraio publikoz edo kotxe partekatuz            
egindako joan-etorriak jasotzeko aukera. 

Ikasle berrien mugikortasun azterketa: 

 

 

- Ikastetxeko solairu bakoitzeko sarreretan “puntu garbiak” jarri ditugu; bertan ontzi arinak, organikoa eta              
errefuxa batzen dira. 
- Ikasgeletan papera birziklatzeko kutxa urdinak baino ez daude orain. 
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Ikasleentzako gune atseginak: Mekanika arloko OLH-ko ikasleei eta Azterlan, Mugape,          
eta Santillán enpresei esker, paletekin egindako jarlekuak fabrikatu ditugu.  
Jarlekuok, ikasketa gelan, eta pasabideetazo zenbait karrajutan ipini ditugu. 

 
Aldagela berriak martxan jada. Pertsonaren bat hurbiltzen denean automatikoki pizten den LED argiteria             
eta hezetasuna kaleratzeko erauzgailua jarri ditugu.  
Bestalde, uraren erabilera arduratsua bermatzeko, dutxetara doan ura aurrez nahaztuta eta pultsadore            
bitartez martxan jartzen da. 

 
Eskuak lehortzeko sistema berria: Ikastetxeko komun guztietan, eskuak lehortzeko makina automatikoak jarri ditugu. 
Orainarte eskuak lehortzeko erabilitzen ziren esku-zapien neurribako erabilera saihestuz. 
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Covid19. Ikastetxera bueltatzeko protokoloa: Ikasleek segurtasun tartea mantentzeaz gain, maskarila jantzi           
beharko dute eta eskuak sarritan garbitu/desinfektatu beharko dituzte. Sarrera eta irteeretak irakasleak            
lagunduta egin beharko dituzte, horretarako pasabideetan norabide bakarrak ezarri dira (Areto nagusiko            
sarreratik sartu eta Portoitik izango da irteera). Tailerretan maskarilaz gain pantaila ere jantzi beharko dute.               
Langileok ere maskarilaz gain pantaila janztea gomendatzen da. 

 

Aurten ere ISO 9001:2015 eta  ISO 14001:2015 auditoretza gainditu dugu! 
Puntos fuertes: 
- Alineación de las actividades del Plan anual de Gestión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la                  
Agenda 2030 de Naciones Unidas. 
- Implantación de los “puntos limpios” de recogida y selección de residuos en los accesos a cada planta. 

 

 

 

 

 


