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Eskolako Agenda 21 proiektuaren memoria  2016-17 

 
Datu orokorrak 

Ikastetxea  Oteitza Lizeo Politeknikoa Udalerria /Eskualdea  Zarautz / Urola-kosta 

Gaia Ekitatea eta Klima aldaketa Ingurugelako aholkularia  Edurne Huesa 

Koordinatzailea Ainhoa Mateos Koordinaziorako orduak  0 

 

JASANGARRITASUNA eta IKASTETXEA 

Ba al dago guztion artean adostutako ideia multzo bat jasangarritasunari buruz? 
Agertzen al da ideia multzo hori ikastetxeko proiektuetan, hezkuntza-praktiketan eta jarreretan? 

 

Ba al dago jasangarritasunaren ikuspegia jasota: BAI  EZ  BIDEAN 

 IHPn ( Ikastetxeko Hezkuntza proiektuan)    X   

 AJAn  ( Antolakuntza eta Jarduera Araudian)  X   

 Ikasturteko  Planean X   

 Curriculum Proiektuan X   

 (Halakorik izanez gero) Kalitate  Sistemako 
prozesuetan 

X   

 

ANTOLAMENDUA ETA PLANIFIKAZIOA 

Eskolako Agenda 21 programa lantzeko beharrezkoa  da antolakuntza berezi bat. Edozein modutan ere, 
antolakuntza horrek eskolak duen egituran txertatuta egon behar du. 

 
Eskola Agenda 21 garatzeko egiturak    
1.- Talde sustatzailea 

Kideen izen-abizenak Mailak / Karguak 
(zuzendaritzakoa bada, adierazi) 

Arloa 

Ainhoa Mateos (Koordinatzailea) Irakaslea (Batxilergoa) Gorputz-hezkuntza 

Maitane juaristi Irakaslea (Batxilergoa) Osasun- zientziak 

Elixabete Iruretagoiena Zuzendaritza eta Irakaslea Gizarte- zientziak 

Jokin Camino Zuzendaritza eta Irakaslea Osasun-zientziak 

Lucia Mancisidor Irakaslea (Lanbide Heziketa) Mekanika 

Talde sustatzaile kideen koordinazio bilerak 

Maiztasuna  (aukeratu bat) 1-Astean behin / 2.-Hamabostero/ 3.-Hilero/ 4.- Bi hilean behin / 5.-Hiru hilean behin / Besterik ( 

zehaztu) 
Bi hilean 
behin 

Ordutegia  

Oharrak: Oharrak: Mintegi bakoitzeko irakasle bana gaude talde sustatzailean. Ez dugu zehazturik egun eta 
ordutegi finkorik, beharren arabera egiten dira bilerak.  
 

 
2.- Ingurumen Batzordea 

 Kideak 
(Izena edo kopurua)  

Maila/kargua  
(zuzendaritzakoa bada, adierazi) 

Arloa  

Irakasleak 
Ainhoa Mateos Irakaslea (Batxilergoa) Gorputz-

hezkuntza 

Ikasleak  
24 ikasle 1 batxilergoa: 19 ikasle 

2 batxilergoa: 4 ikasle 
Lanbide-heziketa: ikasle 1 

Gurasoak   

Langile ez-irakasleak  

Ingurumen batzordeko bilerak 

Maiztasuna (aukeratu bat)  1-Astean behin / 2.-Hamabostero/ 3.-Hilero/ 4.- Bi hilean behin / 5.-Hiru hilean behin / Besterik ( Hilero 
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zehaztu) 
Ordutegia A-Eskola-orduetan/ B-Jolas- orduetan/ C.- Eskola-ordutegitik kanpo / Besterik (zehaztu) Jolas-orduan 

Oharrak: Bilerak jolas-orduan egiten dira, 11:00tik-11:30era. 
Ingurumen Batzordean parte-hartzen duten ikasle guztiak boluntarioak dira, euren kabuz animatzen dira 
taldera. Ingurumen batzordeko ikasleez gain, gela bakoitzak bere ingurumen ordezkaria izango du, baina 
hauek ez dira ingurumen batzordeko kide (hau aurtengo berrikuntza da).  
 
 

 
3.- Beste batzorde batzuk ( Patruila Berdea, Komite Txikia, etab.) 

Batzordearen  Izena Partaideak Maiztasuna (e) Funtzioak  
Ingurumen ordezkariak Gela bakoitzeko 

ingurumen 
ordezkariak 

Bi hilean behin. Gelako ingurumen kontrola burutu eta 
koordinatzaileari jakinarazi.  

Erosketa berdea Oteitza taldeko 
arduraduna, kalapita 
taldeko arduraduna 
eta EA21eko 
arduraduna.  

Urtean birritan.  Santo Tomas eguneko festan eta ikasturte 
amaierako bazkarirako erosketetan 
jasangarritasun irizpideak kontutan 
hartzea. 

EA21 eta ISO 14001 EA21eko talde 
sustatzailea eta ISO 
14001eko ingurumen 
arduraduna 

Hiruhilean behin Ikasturtean zehar ingurumen arloko 2 
ekintza berri burutzea.  

( e)  1.-Astean behin / 2.-Hamabostero/ 3.-Hilero/ 4.- Bi hilean behin/ 5.-Hiru hilean behin /  5.- Besterik ( zehaztu) 
 
4.- EA21en garapenean erabilitako bestelako egiturak 

Egituraren Izena(i) Maiztasuna (e) eta 
ordutegia (j) 

Partaideak 
(Irakasleak, gurasoak, …) 

Kultura zientifikoa taldea Urtean 2 saio. 
(Ikastetxeko 
diagnostiko aurretik 
eta herri 
diagnostiko 
aurretik). 
Eskola orduetan. 

Kultura Zientifikoko irakasleak eta EA21eko 
koordinatzailea.  

Lanbide heziketako irakasleak 
taldea 

Urtean 2 saio. 
(Ikastetxeko 
diagnostiko aurretik 
eta herri 
diagnostiko 
aurretik). 
Eskola orduetan. 

Lanbide heziketako irakasleak eta EA21eko 
koordinatzailea.  

 (i) Batzorde Pedagogikoa, Zikloko bilerak, etab. 
( e)  1.-Astean behin / 2.-Hamabostero/ 3.-Hilero/ 4.- Bi hilean behin/ 5.- Hiru hilean behin /  5.- Besterik ( zehaztu) 
 (j) A.- Eskola-orduetan/b.-Jolas-orduetan/ C- Eskola-ordutegitik kanpo / D- Besterik ( zehaztu) 

 
 

SENTSIBILIZAZIOA ETA MOTIBAZIOA 

Sentsibilizazio-jardueren bitartez, motibazioa eragin daiteke. Modu horretan esnaraz daitezke 
sentimenduak, emozioak, estimuak, eta abar, eta, zergatik ez, ingurumen-arazoekiko norberaren erantzukizunak 

ere bai. Hori dela eta, sentsibilizazioa funtsezko lehen mugarria da. 
 
5.- Sentsibilizaziorako, motibaziorako edota zabalkunderako ekintza arrakastatsuak 

Nori zuzenduta Ekintza  arrakastatsuak 

Irakasleei 
Ikasturte hasieran gaia zein den aipatu (Ekitatea eta Klima aldaketa) eta ikasturtean zehar 
ingurumen arloan markatutako helburuen inguruko informazioa ematen zaie. 
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Guraso bileran EA21aren inguruan eman beharreko informazioa azaltzen zaie.  
 
Ikastetxeko panel informatibo guztietan ekitatea eta klima aldaketarekin lotura duten argazki 
eta azalpenak ezarri ditugu. (1 eranskina) 
 
Informazio eta bideo interesgarriak bidaltzen dizkiegu emailez.  
https://www.youtube.com/watch?v=D9xFFyUOpXo&feature=youtu.be 
 
Web orriaren bitartez: 
http://www.oteitzalp.org/eu/16-17-ikasturteko-eskola-agenda-21  (2 eranskina) 
 

Ikasleei 

Iaz EA21ean aritu ziren ikasleak gelaz-gela pasatzen dira gainontzeko ikasle guztiei parte-
hartzera gonbidatuz. Ikasturtean zehar landuko den gaia azaltzeaz gain, EA21 taldeak nola 
funtzionatzen duen azaltzen diete.  (3 eranskina) 
 
Ikastetxeko panel informatibo guztietan ekitatea eta klima aldaketarekin lotura duten argazki 
eta azalpenak ezarri ditugu. 
 
Informazio eta bideo interesgarriak bidaltzen dizkiegu emailez.  
https://www.youtube.com/watch?v=D9xFFyUOpXo&feature=youtu.be 
 
Web orriaren bitartez: 
http://www.oteitzalp.org/eu/16-17-ikasturteko-eskola-agenda-21 
 

Gurasoei 

Guraso bileran Eskolako Agenda 21 proiektuan parte-hartzeko gonbita luzatzen zaie. 
Ikasturtean zehar landuko den gaia azaltzen zaie (Ekitatea eta Klima aldaketa). 
 
Ikastetxeko panel informatibo guztietan ekitatea eta klima aldaketarekin lotura duten argazki 
eta azalpenak ezarri ditugu. 
 
Web orriaren bitartez: 
http://www.oteitzalp.org/eu/16-17-ikasturteko-eskola-agenda-21 
 

Ez-irakasleei 

Ikasturte hasieran gaia zein den aipatu (Ekitatea eta Klima aldaketa) eta ikasturtean zehar 
ingurumen arloan markatutako helburuen inguruko informazioa ematen zaie. 
 
Ikastetxeko panel informatibo guztietan ekitatea eta klima aldaketarekin lotura duten argazki 
eta azalpenak ezarri ditugu. 
 
Informazio eta bideo interesgarriak bidaltzen dizkiegu emailez.  
https://www.youtube.com/watch?v=D9xFFyUOpXo&feature=youtu.be 
 
Web orriaren bitartez: 
http://www.oteitzalp.org/eu/16-17-ikasturteko-eskola-agenda-21 
 

Hurrengo  ikasturterako  
hobekuntzak 

Aurtengoa errepikatzea egokia ikusten dugu.  

 

DIAGNOSTIKOA 

Fase honek ikastetxearen hasierako argazkia edo irudia edukitzeko balio du, hau da, hasierako ebaluazioa 
egiteko. Gainera, udalerriaren egoeraren azterketa egiteko une aproposa da. 

 
6.- Ikastetxe eremua: Diagnostikoaren laburpena  

 Diagnostikoa garatzeko 
egindako ekintzak  

Ondorioen laburpena Lehentasunak  

Curriculuma  EA21 edukiak kultura EA21 3dukiak ez daude Kultura Zientifikoa ikasgaiko 

https://www.youtube.com/watch?v=D9xFFyUOpXo&feature=youtu.be
http://www.oteitzalp.org/eu/16-17-ikasturteko-eskola-agenda-21
https://www.youtube.com/watch?v=D9xFFyUOpXo&feature=youtu.be
http://www.oteitzalp.org/eu/16-17-ikasturteko-eskola-agenda-21
http://www.oteitzalp.org/eu/16-17-ikasturteko-eskola-agenda-21
https://www.youtube.com/watch?v=D9xFFyUOpXo&feature=youtu.be
http://www.oteitzalp.org/eu/16-17-ikasturteko-eskola-agenda-21
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zientifikoa ikasgaiko 
programazio laburrean 
txertatuta dauden aztertzea. 
 
 
 
EA21 edukiek lanbide 
heziketako ikasgaiekin duten 
lotura aztertzea.  
 

txertatuta kultura zientifikoa 
ikasgaiko programazioan.  
 
 
 
 
Ziklo guztietan lantzen dira 
laneko arriskuen prebentzioari 
eta ingurumen-babesari 
buruzko arauak. Bertan eskola 
agenda 21 proiektua txertatu 
gabe dago.  

programazioan EA21eko 
edukiak txertatu.  
Batxilergoko beste ikasgai 
batean EA21eko edukiak 
txertatu. 
 
Ingurumen babeseko alorrean 
eskolako agenda 21 proiektua 
txertatu.    

Kudeaketa  

Eskolak klima aldaketaren 
inguruan hartzen dituen 
neurriak aztertzea.  
 
 
 
Eskolako birziklapen tasa 
areagotzeko ekintzak 
burutzea.   

Ingurumen batzordeko 
ikasleek eskolak hartzen 
dituen neurriak baloratu eta 
hobekuntzak proposatuko 
dituzte. 
 
Ingurumen batzordeko 
ikasleen iritzia kontutan hartuz 
edukiontzien sistema aldatu. 

Eskola komunitateari 
erakusteko bideo muntaiaren 
osaketa.  
 
 
 
Edukiontzien bilketa sistema 
aldatu. Organiko ontziak 
gehitu eta geletan ontzi horia 
gehitu.   
 

Parte-hartzea  

1 eta 2 batxilergoko bosna 
ikasle egotea taldean. 
 
Lanbide heziketako ikasleen  
parte-hartzea bultzatzea.  
 

24 ikasle ditugu 81 batxiko 19; 
2 batxiko 14.  
 
LHko ikasle bakarra daukagu.  

Aurtengoak datorren 
ikasturterako lotzea.  
 
LHko ikasle gehiago 
erakartzea.  

Oharrak edo ekarpenak:   Ikastetxeko ingurumen politika hobetzeko gela bakoitzean ingurumen ordezkari bat izendatu 

dugu. Hauen egitekoa gelako ingurumen arloaren kontrola eramatea izango da. Hauek ez dira ingurumen batzordeko kide 
bezala izendatuko, ingurumen batzordea bolondresek osatzen baitute.  

 
7.- Udal-eremua: herri edo auzoko diagnostikoaren laburpena 

 Diagnostikoa garatzeko egindako ekintzak Ondorioen laburpena 

Gure herria adimendua izateko bidean ote 
dagoen ondorioztatzeko mugikortasuna, 
argiteria eta hondakinen kudeaketa 
esparruak aztertu ditugu. 

Gabonetan herria apaintze aldera gehiegizko argiztapena ezartzen 
da kaleetan eta biribilguneetan. 

Herriko kaleetako argiterian, LED bonbila gehiago ezarri beharko 
lirateke.  

Birziklatze tasa areagotzeko ekintza gehiago burutu behar ditu 
udalak, koloretako zaborrontziak ezartze hutsarekin ez baita 
nahikoa.  

Mugikortasunari dagokionez, zebrabide alboetatik zaborrontziak 
kendu beharko lirakete, bidea zeharkatzerakoan bisibilidade guztia 
galtzen baita.  

 
 

EKINTZA PLANA 

Diagnostikoan ateratako ondorioetan oinarrituta, proiektua garatzeko hobekuntza-helburuak eta horiek lortzeko 
ekintzak zehazten dira Ekintza Plan batean. Horren barruan ere, ezarritako helburuen lorpen-maila ikusteko 

adierazle batzuk jartzen dira 
8.- Diagnostikotik Ekintza Planera 
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CURRICULUM BERRIKUNTZA 

Hobekuntza-helburuak (d) 
(konpetentziak) 

Ebaluazio Adierazleak  
Ekintzak 

Kultura zientikoa ikasgaiko 
programazioan EA 21 proiektua 
txertatu 
 
 
17-18 ikasturterako EA 21 proiektua 
txertatu Lur ikasgaian 
 
 
 
Zikloetan lantzen diren laneko 
arriskuen prebentzioari eta 
ingurumen-babesari buruzko 
arauetan EA 21 proiektua txertatu 

17-18 ikasturteko Kultura Zientifikoa 
ikasgaiko programazio laburra 
16-17 ikasturteko Kultura Zientifikoa 
ikasgaiko irakasle koadernoa 
 
17-18 ikasturteko Kultura Zientifikoa 
ikasgaiko programazio laburra 
 
 
 
Modulo honetako irakaslean irakasle 
koadernoa 

17-18 ikasturteko Kultura Zientifikoa 
ikasgaiko programazioan EA21 
proiektua txertatu da (aurtengo 
programazioak ezin dira aldatu) 
 
17-18 ikasturteko Lur ikasgaiko 
programazioan EA21 proiektua 
txertatu da. (aurtengo programazioak 
ezin dira aldatu) 
 
EA 21eko fitxak landu dira. 
Ingurumenari dagokien kontzeptuak 
landu dira.  

Oinarrizko zehar-konpetentziekiko 
  loturak 

Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean 
komunikatzeko konpetentzia 

X 
Ikasten eta pentsatzen ikasteko 
konpetentzia 

X 

Elkarbizitzarako konpetentzia X 
Ekimenerako eta ekiteko espiriturako 
konpetentzia 

X Izaten ikasteko konpetentzia X 

Diziplina barruko oinarrizko 
konpetentziak 

 
Hizkuntza- eta literatura-
komunikaziorako konpetentzia 

 Matematikarako konpetentzia  

Zientziarako konpetentzia X Teknologiarako konpetentzia X Gizarterako eta herritartasunerako  X 

Arterako konpetentzia  Konpetentzia motorra    

 

KUDEAKETA JASANGARRIA 

Hobekuntza-helburuak (d) Ebaluazio Adierazleak  Ekintzak 

Eskolak klima aldaketaren inguruan 
hartzen dituen neurrien inguruko 
azterketa eraginkorra egin.  
 
 
 
 
Eskolako edukiontzien sisteman 
azterketa eraginkorra eragin.  

Aztertutako horren asetasun maila. 
 
 
 
 
 
 
Sortutako edo bildutako zaborren 
kopuru eta portzentaiak. 

Eskolak hartzen dituen neurriak 
aztertu ditugu eta hobekuntza beharra 
ikusi dugun horretan, gure aletxoa 
jartzen saiatu gara (kartel berriak egin 
ditugu, abisu pegatina berriak ezarri, 
…) (4 eranskina) 
 
Edukiontzi horiak ezarri ditugu 6 
ikasgelatan. Pasiloetan edukiontzi 
marroiak ezarri ditugu.  (4.1 eranskina) 

 

PARTE-HARTZE DEMOKRATIKOA 

Hobekuntza-helburuak (d) Ebaluazio Adierazleak  Ekintzak 
Gutxienez 1 eta 2 batxilergoko 
bosna ikasle egotea. 
 
Lanbide heziketako ikasleen 
partehartzea lortzea. 

1 batxilergotik: 19 ikaslea 
2 batxilergotik: 4 ikasle 
 
Lanbide heziketatik: ikasle 1 

Ingurumen batzordeko bileretara 
hamaiketakoa eman eta kurtso 
amaieran bazkaria ikasle 
boluntarioekin.  

(d) Diagnostikoaren ondorioetatik eratorriak izan behar dira, 

 
9.- Ikastetxeak udalerrian jasangarritasuna garatzeko egindako ekintzak edo udalak antolatutako ekintzetan 
parte-hartzea (ibaia garbitu, zuhaitz eguna, zaharren egoitzetan lagundu, egun bereziak, elkartasun ekintzak, 
etab). 

Oteitzako ikasleak memoria plazarekin bat.  
Oteitzako 1. batxilergoko ikasleek Zarauzko Munoa plazan Gogora Memoriaren institutuak antolaturiko Memoriaren Plazan 
parte hartu dute. http://www.oteitzalp.org/eu/oteitzako-ikasleak-memoriaren-plazarekin-bat 
 

http://www.oteitzalp.org/eu/oteitzako-ikasleak-memoriaren-plazarekin-bat
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Oteitzako ikasleak Emakumeen Indarkeriaren kontrako Nazioarteko Egunarekin bat.  
Urola kostako Mankomunitateak Emakumeen Indarkeriaren kontrako Nazioarteko Egunean antolaturiko ekintzan parte hartu 
dute. http://www.oteitzalp.org/eu/oteitza-emakumeenganako-indarkeriaren-kontrako-nazioarteko-egunarekin-bat 
 
Oteitzako ikasleak Zarauztarren aztarna ekologikoa kanpainarekin bat.  
Zarauzko udalak Aztarna ekologikoaren inguruan antolaturiko ekintzetan parte hartu dute. 
 http://www.oteitzalp.org/eu/parte-hartu-aztarna-ekologikoaren-kanpainan 
 
Sahararen aldeko XIII. Euskal Karabanaren alde elikagai bilketa ikastetxean.  
http://www.oteitzalp.org/eu/sahararen-aldeko-xiii-euskal-karabana 
 
Oteitzako ikasleak  LGTB Fobiaren aurkako Nazioarteko Egunarekin bat. 

Zarauzko udaleko Parekidetasun sailak antolaturiko ekintzean parte hartu dute. 
https://berdintasunazarautz.wordpress.com/lgtb-fobiaren-aurkako-nazioarteko-eguna/ 
 
 

 

KOMUNIKAZIOA 

Komunikazioaren asmoa da EA 21en ibilbidea eta emaitzak ezagutzera ematea hezkuntza-komunitateko kide 
guztiei. 

10.- Komunikazio ekintza arrakastatsuak: 
 

Nori zuzenduta: x Ekintza arrakastatsuak 

Irakasleei 

Diagnostikoa  
Klaustroetan. Material guztia ikastetxeko barne sarean 
zintzilikatuta dago.  

Ekintza plana  
Klaustroetan. Material guztia ikastetxeko barne sarean 
zintzilikatuta dago. 

Ebaluazioa  
Klaustroetan. Material guztia ikastetxeko barne sarean 
zintzilikatuta dago. 

Konpromisoak  

Klaustroetan. Material guztia ikastetxeko barne sarean 
zintzilikatuta dago. 
www.oteitzalp.eus  
Pasiloetako kortxoetan 

Udal Foroa  

Klaustroetan. Material guztia ikastetxeko barne sarean 
zintzilikatuta dago. 
www.oteitzalp.eus  
Pasiloetako kortxoetan 

Ikasleei 

Diagnostikoa  Pasiloetako kortxoetan. 
Ekintza plana  Pasiloetako kortxoetan. 
Ebaluazioa  Pasiloetako kortxoetan. 

Konpromisoak  
Pasiloetako kortxoetan. 
www.oteitzalp.eus  

Udal Foroa  
Pasiloetako kortxoetan. 
www.oteitzalp.eus  

Gurasoei 

Diagnostikoa  www.oteitzalp.eus  
Ekintza plana  www.oteitzalp.eus  
Ebaluazioa  www.oteitzalp.eus  
Konpromisoak  www.oteitzalp.eus  
Udal Foroa  www.oteitzalp.eus  

Langile ez-
irakasleei 

Diagnostikoa  

Kurtso hasiera eta amaieran ikastetxeko langile guztiei egiten 
zaien informazio bileran. Material guztia ikastetxeko barne sarean 
zintzilikatuta dago.  
www.oteitzalp.eus  

Ekintza plana  
Kurtso hasiera eta amaieran ikastetxeko langile guztiei egiten 
zaien informazio bileran. Material guztia ikastetxeko barne sarean 

http://www.oteitzalp.org/eu/oteitza-emakumeenganako-indarkeriaren-kontrako-nazioarteko-egunarekin-bat
http://www.oteitzalp.org/eu/parte-hartu-aztarna-ekologikoaren-kanpainan
http://www.oteitzalp.org/eu/sahararen-aldeko-xiii-euskal-karabana
https://berdintasunazarautz.wordpress.com/lgtb-fobiaren-aurkako-nazioarteko-eguna/
http://www.oteitzalp.eus/
http://www.oteitzalp.eus/
http://www.oteitzalp.eus/
http://www.oteitzalp.eus/
http://www.oteitzalp.eus/
http://www.oteitzalp.eus/
http://www.oteitzalp.eus/
http://www.oteitzalp.eus/
http://www.oteitzalp.eus/
http://www.oteitzalp.eus/
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Nori zuzenduta: x Ekintza arrakastatsuak 

zintzilikatuta dago.  
www.oteitzalp.eus 

Ebaluazioa  

Kurtso hasiera eta amaieran ikastetxeko langile guztiei egiten 
zaien informazio bileran. Material guztia ikastetxeko barne sarean 
zintzilikatuta dago.  
www.oteitzalp.eus 

Konpromisoak  

Kurtso hasiera eta amaieran ikastetxeko langile guztiei egiten 
zaien informazio bileran. Material guztia ikastetxeko barne sarean 
zintzilikatuta dago.  
www.oteitzalp.eus 

Udal Foroa  

Kurtso hasiera eta amaieran ikastetxeko langile guztiei egiten 
zaien informazio bileran. Material guztia ikastetxeko barne sarean 
zintzilikatuta dago.  
www.oteitzalp.eus 

Udal-
ordezkariei 

Diagnostikoa   
Ekintza plana   
Ebaluazioa   

Konpromisoak  
Jarraipen foroan eta udal foroan 
www.oteitzalp.eus  

Udal Foroa  www.oteitzalp.eus 
Hurrengo ikasturterako 
hobekuntzak: 

 

 

11.- Eskolen arteko Foroak:  
 

Foroa(k) 
 
Data(k) 

Koordinatzaileak egiten duen balorazioa 

OO O N E OE Oharrak 

Zarautz 
2017-04-
05 

x     Formatua asko gustatu zait. Primeran egon da.  

 Ikasleek egiten duten balorazioa 

OO O N E OE Oharrak 

x     
Gustura aritu dira. Beren adinekoen presentzia egotea ere 
positiboki baloratu dute.  

Adierazi X batez: OO: Oso Ona; O: Ona; N: Nahikoa; E: Eskasa; OE: Oso Eskasa. 
 

12.- Eskolen Udal Foroak:  
Foroa(k) Data(k) Partaideak 

Zarautz 2017-05-17 June Lizaso 
Ikasleek hartutako konpromisoak Ikasleek egindako eskaerak eta proposamenak 

Oteitzan daukagun argiteria eta fluoreszenteak gastatu 
ahala, LED motakoekin ordezkatzera konprometitzen 
gara.  
 

Herri mailako faroletan LED motako bonbilak jartzea 
proposatzen dugu; garestiak diruditen arren nahiko 
merkeak ateratzen baitira, bai gure poltsikorako eta 
baita ikuspegi ekologikorako ere.  
(5 eranskina) 
 

 

13.- Eskolen Udal Foroen balorazioa:  
 

Foroa(k) 
 
Data(k) 

Koordinatzaileak egiten duen balorazioa 

OO O N E OE Oharrak 

Zarautz 
2017-05-
17 

x     

Politikari eta Udal ordezkarien presentzia handia egon zen. 
Asko eskertzen dugu hori. Hala ere, hauek euren diskurtsoen 
tamaina neurtu beharko lukete, haurrekin ari direnaz ahazten 
baitira.  

 Ikasleek egiten duten balorazioa 

OO O N E OE Oharrak 

x     
Udal ordezkariek erantzun luzeegiak ematen zituztela iruditu 
zitzaion. Gainera, bere adineko ikasle gehiagoren presentzia 

http://www.oteitzalp.eus/
http://www.oteitzalp.eus/
http://www.oteitzalp.eus/
http://www.oteitzalp.eus/
http://www.oteitzalp.eus/
http://www.oteitzalp.eus/
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Foroa(k) 

 
Data(k) 

Koordinatzaileak egiten duen balorazioa 

OO O N E OE Oharrak 

faltan bota zuen.  Gainontzean, bikain! 
Adierazi X batez: OO: Oso Ona; O: Ona; N: Nahikoa; E: Eskasa; OE: Oso Eskasa. 
 

EBALUAZIOA 

Ebaluazioaren bidez, hausnarketa kritikoa egiten da EA21en prozesua berraztertzeko, baloratzeko eta hobetzeko 
 

Bilera kopurua eta beste proiektuekiko koordinazioa 
14.- Bilera kopurua eta balorazioa: 

 Bilera 
kopurua 

Antolamenduaren balorazioa 

OO O N E OE  

EA21 koordinatzaileen artean 
izandakoak 

7 x     
 

Talde Sustatzailea 4  x     

Ingurumen Batzordea 6 X     
Ikasle boluntarioak dira eta bilerak jolas 
orduan izaten direla ikusita, 
eskertzekoa da euren partehartzea.  

Geletako eko ordezkariak 1    x  

Geletako ordezkarien figura aurten 
sortu dugu, baina ez da ongi atera.  
Datorren ikasturtean, boluntarioekin 
tirako dugu.  

Besterik  (a)        
(a) Patruila berdea, komite txikia, etab.  Adierazi X batez: OO: Oso Ona; O: Ona; N: Nahikoa; E: Eskasa; OE: Oso Eskasa. 

 

15.- EA21 proiektuak hobekuntza planari eta  beste proiektuei (b) egindako ekarpenak: 
Zeri Zer  Balorazioa  

Kalitatea (ISO 14001) 
 
 
 
 
Kalapita (Ikasle aldizkaria) 

EA21 eko ekintza guztiak 
erregistratzen dira kalitaterako. 
Ingurumen ekintzen inguruan 
elkarlana egiten dugu. 
  
Ekitatea eta klima aldaketa  gaia 
oso presente izan da aurtengo bi 
argitalpenetan.  EA21ek bere 
txokoa lortu du ikastetxeko 
aldizkarian.  (6 eranskina) 

Oso ona 
 
 
 
 
Oso ona 

(b) Elkarbizitza, Eskola 2.0, Hizkuntza normalkuntza, Kalitatea, Ikaskuntza  kooperatiboa, etab. 
 

16.  Prestakuntza 
Prestakuntza-jardueraren izenburua (c) Irakasle kopurua Ordu kopurua Balorazioa  

EMAUSek eskainitako prestakuntza saioa.  
Inklusioa eta berrerabilpena sustatzeko ekintzen 
inguruko informazioa jaso dugu.  

1 2 Interesgarria izan da.  

SIG 5 Sistema integratua. Teknikako ikastaroa da. 
Ingurumen sistema ere integratzen da bertan.  

1 40 Ona 

(c) Ikasturte honetan Jasangarritasunaren alorrean zuk edo zure klaustrokideek jasotako prestakuntza 

 

17.- Hobetze helburuen lorpen mailaren ebaluazioa adierazleen bidez: 

 

Ekintza Planeko  
hobekuntza-helburuak  
(8. ataleko berberak) 

Ekintza planeko  
ebaluazio adierazleak  
(8. ataleko berberak) 

Ebaluazioa (adierazleen emaitzak) 
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Ekintza Planeko  
hobekuntza-helburuak  
(8. ataleko berberak) 

Ekintza planeko  
ebaluazio adierazleak  
(8. ataleko berberak) 

Ebaluazioa (adierazleen emaitzak) 
C

u
rr

ic
u

lu
m

a 
 

Kultura zientifikoa ikasgaiko 
programazioan EA 21 proiektua 
txertatu 
 
17-18 ikasturterako EA 21 
proiektua txertatu Lur ikasgaian 
 
 
Zikloetan lantzen diren laneko 
arriskuen prebentzioari eta 
ingurumen-babesari buruzko 
arauetan EA 21 proiektua txertatu 

17-18 ikasturteko Kultura 
Zientifikoa ikasgaiko programazio 
laburra eta irakasle koadernoa 
 
17-18 ikasturteko Kultura 
Zientifikoa ikasgaiko programazio 
laburra 
 
Modulo honetako irakasle 
koadernoa 

 
 
Curriculumean , batxilergoko 2 
ikasgaitan txertatu dira EA21eko 
edukiak.  
 
 
 
Zikloetan EA21eko edukiak landu 
dira baina curriculumean 
txertatzeko daude.  

K
u

d
ea

ke
ta

  

Eskolak klima aldaketaren 
inguruan hartzen dituen neurrien 
inguruko azterketa eraginkorra 
egin.  
 
Eskolako edukiontzien sisteman 
azterketa eraginkorra eragin.  

Aztertutako horren asetasun 
maila. 
 
 
 
Sortutako edo bildutako zaborren 
kopuru eta portzentaiak. 

Neurri asko eta egokiak hartzen 
ditu eskolak. Bide horretatik 
jarraitu behar da.  
 
 
Urtez urte eskolako birziklapena 
hobetuz doa.  

P
ar

ta
id

e
tz

a 
 

Gutxienez 1 eta 2 batxilergoko 
bosna ikasle egotea. 
 
Lanbide heziketako ikasleen 
partehartzea lortzea. 

1 batxilergotik: 19 ikaslea 
2 batxilergotik: 4 ikasle 
 
Lanbide heziketatik: ikasle 1 

Batxilergotik boluntario asko 
ditugu, lanbide heziketakoak 
erakartzea falta zaigu.  

 

18.- Ikasturte honetako ebaluazioaren emaitzak ikusita, zeintzuk neurri zuzentzaile proposatzen dira?  
Ardatzak Neurri zuzentzaileak 

Curriculum 
berrikuntza 

EA21 eko edukiak lanbide-heziketako curriculumean txertatzea. 

Kudeaketa 
jasangarria 

Egindakoarekin gustura gaude. 

Parte-hartze 
demokratikoa 

Lanbide-heziketako ikasleen parte hartzea handiagoa izatea lortu behar dugu. 

 

19.- Aurreko ikasturteetan, zenbait konpromiso edota erabaki hartu izan dira . Zeintzuk aldaketak edo 
hobekuntzak nabaritu dira? 

Erabakia edo konpromisoa 
Jarraipen 

arduradunak 
Betetze-
maila* 

Aldaketak edo Hobekuntzak 

Curriculum berrikuntza 

EA 21 lanbide-haziketan txertatu 
da. 

Lanbide heziketako 
irakasleak eta 
EA21eko 
koordinatzailea 

OO Ikastetxe osoak lantzen du EA 21 
proiektua. 

EA21 kultura zientifikoa ikasgaian 
txertatu da. 

Kultura zientifikoko 
irakasleak eta 
EA21eko 
koordinatzailea 

OO Euskaraz eta ingelesez lantzen da ikasgai 
hau eta bi hizkuntzetan lantzera iritsi gara.  

Kudeaketa jasangarria 

Erosketetan jasangarritasun 
irizpideak kontutan hartzen dira. 

Oteitza taldeko eta 
EA21eko 
koordinatzaileak 

OO Zarauzko merkataritzari bultzada ematen 
diogu.  (7 eranskina) 

Oteitzako jai eta ospakizunetan 
EA21eko ikasleak arduratzen dira 
hondakinen kudeaketaz 

EA21 koordinatzailea OO Gehiago birziklatzen da.  (8 eranskina) 
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Erabakia edo konpromisoa 
Jarraipen 

arduradunak 
Betetze-
maila* 

Aldaketak edo Hobekuntzak 

Kalitateko arduraduna eta eta 
EA21 taldea elkarlanean doaz 
ingurumen kontuetan.  

Ingurumen 
arduraduna eta EA21 
koordinatzailea 

OO Koordinazio handiagoa daukagu 
ingurumen kontuen inguruan.  

Parte-hartze demokratikoa 

Ingurumen batzordeko bileretan 
ikasleei hamaiketakoa ematen 
zaie eta ikasturte bukaeran 
ikasleek parte-hartzen duten 
ikastetxeko beste batzordeekin 
batera bazkari bat ematen zaie. 

EA21eko arduraduna OO Hau egiten ez bada ez da ikaslerik 
animatzen taldean parte hartzera.  

* Adierazi betetze-maila: OO: Oso Ona; O: Ona; N: Nahikoa; E: Eskasa; OE: Oso Eskasa. 
 

 

GOGOBETETZE MAILA 
 

20.- EA21 programaren bilakaera baloratu, errubrika honetan balioa 1etik 5era aukeratu:  
 1 2 3 4 5 Balioa 

A EA21eko balioa aitortzen da, 
baina garatzeko zailtasun 

handiak daude 

Garrantzia aitortzen zaio, eta 
talde txiki batek garatzen du 

Talde handi batek denbora 
mugatuan aplikatzen du  

Talde handi batek denbora 
luzez parte hartzen du  

Estamentu guztietara dago 
hedatuta denbora luzez 5 

B 
EA21 koordinatzaileak 

bultzatzen du. 

EA21 koordinatzaileak eta 
talde sustatzaileak 

bultzatzen dute 

EA21 koordinatzaileak eta 
Zuzendaritza Taldeak (ZT) 

abiatu dute prozesua 

EA21 koordinatzaileak  eta 
ZTk abiatu dute prozesua, 
eta jarraipena egiten dute 

ZTk funtzionamendu 
autonomoa bultzatzen du 

sistematikoki 
5 

C EA21 Ikasle talde txiki bati 
zuzenduta dago 

EA21 programan ikasle talde 
batzuek hartzen dute parte 

EA21 programan ikasle 
erdiek hartzen du parte 

EA21 programan ikasle 
gehienek hartzen du parte 

Ikastetxe osoak gogoz eta 
kemenez hartzen du parte 4 

D 
Ikastetxean hobekuntza 

batzuk ezarri dira baliabide 
batzuen kudeaketan  

Ikastetxean hobekuntza 
batzuk ezarri dira 

ingurumen-kalitatean edo 
biodibertsitatean  

Ikastetxeko eta bere 
inguruko espazioetan 

hobekuntza garrantzitsuak 
ezarri dira 

Hobekuntzek ikastetxeko 
eguneroko kudeaketan 

jasangarritasunaren 
printzipioak betetzen dituzte.  

Hobekuntzak Hezkuntza 
Komunitateko (HK) agenteek 

onartzen dituzte eta 
etengabe ebaluatzen dira 

5 

E EA21 programari loturiko 
edukiak eta jarduerak soilik 

Natura-zientzien arloan 
agertzen dira. 

Gai batzuetan metodologia-
aldaketa sustatu da. Beste 

proiektu batzuekin 
koordinazio puntuala dago 

EA21 programari loturiko 
edukiak, jarduerak eta 

metodologia zenbait arlotan 
txertatu dira 

EA21 programari loturiko 
edukiak, jarduerak eta 

baliabide didaktikoak arlo 
guztietan txertatu dira 

Metodologia ikertzailea eta 
parte-hartzailea da. 
Proiektuen arteko  

koordinazio egonkorra dago 

5 

F EA21ko faseetan egindako 
lana, irakasle gutxi batzuek 
proposatu, programatu eta 

antolatu dute 

Ingurumen Batzordeak (IB) 
laguntza puntuala ematen 
du. Ikasleek enkargatutako 

jarduerak egiten dituzte 

IBk proposatu, programatu 
eta antolatu du EA21, eta 

irakasle kopuru esanguratsu 
baten inplikazioa izan du 

IBk eta ZTk bultzatuta, 
EA21eko prozesu osoan 
protagonista nagusiak 

ikasleak izan dira 

EA21ean hartutako 
erabakiak eta konpromisoak 

inplikatutako HKko  
agenteekin batera hartu dira.  

4 

G 
Ikasle gutxi batzuk dira gai 

ezagutzen dituzten 
ingurumen-arazoen 

ondorioak identifikatzeko 
 

Ikasle gutxi batzuk dira gai 
ingurumen-arazoen kausak 

identifikatzeko eta 
konponbideak planteatzeko  

Ikasleen erdia gai da 
ezagutzen dituen 

ingurumen-arazoen kausak 
identifikatzeko, 

konponbideak planteatzeko 
eta konpromisoak hartzeko 

Ikasle kopuru esanguratsua 
gai da ezagutzen dituen 

ingurumen-arazoen kausak 
identifikatzeko, 

konponbideak proposatzeko 
eta konpromisoak hartzeko 

Ikasle gehienek ingurumen-
arazoen kausak 

identifikatzen dituzte eta,  
lankidetzan, arazoak 

konpontzeko ekimenak 
garatzen dituzte 

5 

H 
Ebaluaketari garrantzia 

aitortzen zaio 
Ebaluatzeko ahalegina 

egiten da 

Ebaluazio adierazleak 
egonda ere, hobekuntzak 
aurreko esperientzietan 

oinarritzen dira 

Oro har, adierazleak dira 
ebaluaketaren oinarri. 

Adierazle dokumentatuetan 
oinarritzen dira hobekuntzak 

Ebaluazio adierazleak 
sistematikoki erabiltzen dira 
eta emaitzak helburu berriak 

zehazteko erabiltzen dira 

5 

 
21.- Gogobetetzea 

Agenteen gogobetetzea, programari dagokionez. 
Koordinatzailea Oo 
Ingurumen Batzordea Oo 
Irakasleak Oo 
Ikasleak Oo 
Gurasoak  
Langile ez-irakasleak Oo 

Koordinatzailearen gogobetetzea, agenteei dagokienez. 
Ingurugelako aholkularia Oo 
Udal-teknikaria Oo 
Enpresako ingurumen-hezitzailea Oo 
Zuzendaritza-taldea Oo 
Irakasle taldea Oo 

Adierazi: OO: Oso Ona; O: Ona; N: Nahikoa; E: Eskasa; OE: Oso Eskasa. 
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Orain arte aipatu ez den zerbait adierazi nahi duzu? 

 
DATA: 2017/06/13 

KOORDINATZAILEAREN SINADURA:                                            ZUZENDARIAREN SINADURA: 
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Eskolako Agenda 21 proiektuaren eranskinak 2016-17 

 
1 ERANSKINA: Sentsibilizazioa 

 

 
 

2 ERANSKINA: Sentsibilizazioa 
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3 ERANSKINA: Sentsibilizazioa 

 

 
 
 

4 ERANSKINA: Ekintza plana 
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4.1 ERANSKINA: Ekintza plana 

 

 
 

 
 
 
 

5 ERANSKINA: Eskolen Udal Foroa 
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6 ERANSKINA: Kalapita aldizkaria 

 

 
 



   

                                                                                                                                                  16 orri. 

 
 

 
 
 
7 ERANSKINA 
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8 ERANSKINA  

 

 
 


