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2.  Eskola komunitateari 
energiaren gaian 

aurrezten jarraitzeko 
aholku sorta bat 

eskaintzea.

3.  Oarsoaldean nahiz 
Gipuzkoako Lurralde 

Historikoan kokatutako 
energiaren inguruko 
hezkuntza eskaintza 

jasotzea. 

Iaz uraren gaiarekin egin genuen moduan, 2009-2010 ikasturtean ere 

ENERGIAren inguruko aholku eta baliabideen katalogoa duzu eskuartean. 

Baina aurtengoan, berrikuntza moduan, 2009/2010 ikasturtean egindako 

lanaren laburpen bat gehitu diogu argitalpen honi. Gauzak horrela, 

liburuxka honen helburua hirukoitza da:

Beraz, ikasturte honetan zehar energiaren gaiaren 

inguruan ikasitakoaz gain, aurrerantzean ingurumen 

aldagai hau jorratu nahi izanez gero, katalogo 

honetan irteerak egiteko tokiak, energia aurreztu 

eta zentzuz erabiltzeko                                                               gomendioak eta gai honetan 

sakontzeko web guneak ere aurkituko dituzu. 
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1.  Ikasturtean zehar 
eskolek egindako 
lana, hartutako 

konpromisoak eta 
Udalari egindako 
eskaerak zeintzuk 

diren gogoraraztea.



2009/- 2010 I KASTURTEAN LANDUTAKOA

argiztapena aztertzea 

(motak, argiztapen maila, 

kopurua, egokitasuna, argi-

kutsadura, etab.). 

Eskolen Festan energiari 

buruzko erakusketa 

muntatzea. 

Eskola bakoitzak ikasturtean 

zehar egindakoaren 

berri jaso, hartutako 

konpromisoak azaldu 

eta Udalari aurkezteko 

proposamenak adosteko 

Eskolarteko Foroa antolatzea. 

Udala eta Eskolen arteko 

Foroak antolatzea.

Ikasturte hasieran Udalak 

uraren gaian iaz egindako 

eskaerak erantzun zituen 

eta ikasturte amaierako 

foroan, aldiz, eskolek Udalari 

energiaren gaian hobetzen 

jarraitzeko eskaera zehatzak 

aurkeztu zizkioten. 

Lezo Herri Eskola eta Lezoko Institutua osatzen duten eragile ezberdinek, 

honako ekintza nagusiak burutu dituzte 2009/2010 ikasturtean 

zehar: 

Energiaren kontzeptua 
zentzu zabalean ulertu ahal 
izateko, aztarna ekologikoa 

eskolan ikertzea. 

Ikastetxe barruko 
energiaren ikerketa aurrera 
eramatea (eskolako energia 

kontsumoa, geletako 
argiztapen beharra, etab.).

Energia zentzuz erabiltzeko 
aholkuak aztertu eta lantzea, 
egunerokotasunean aplikatu 

ahal izateko.

Ikasleek, gurasoekin batera, 
etxean dituzten energiaren 

inguruko ohiturak aztertzea. 

Energia berriztagarrien 
tailerrak antolatzea. 

Lezoko energiari buruzko 
herri-diagnosia prestatu 

asmoz herriko kale 
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elektronikoak erosteko 
garaian, etab.).

7 .  Energiari buruzko 
ohitura egokiak eskolako 

gainerako gela eta 
mailatan azalduko ditugu, 
ikasle eta irakasle guztiek 

energia kontsumoaren 
murrizketan parte hartu 

dezaten.

8 .  Etxean ere praktika 
egokiak abian jarriko 
ditugu. Horretarako 
gurasoei azalduko 

dizkiegu eskolan ikasitako 
praktika egokiak.

9 .  Eskola curriculumean 
energiaren kontsumo eta 

aurrezpenari buruzko 
helburuak sartuko ditugu.

10 .  Urtero energiaren 
inguruko jarraipena 
egingo dugu, modu 
egokian jarduten ari 

garen ala ez ikusteko.

1 .  Eguzki argia baliatuko 

dugu, ahal den neurrian, 

gela argitzeko.

2 .  Argiak itzaliko ditugu 

gela argitzeko beharrik ez 

dagoenean.

 3 .  Berogailuak itzali egingo 

ditugu leihoak ireki 
aurretik.

4 .  Institutuan dugun 

eguzki plaken energia 

sorkuntzaren jarraipena 

egingo dugu.

5 .  Ahal den neurrian, tresna 

elektrikoak jatorritik 

itzaliko ditugu Stand by 

egoeran ematen den 

kontsumoa ekiditeko.

6 .  Energia 
eraginkortasunerako 

irizpideak barneratuko 

ditugu eskolan (tresna 

elektroniko eta 

 

Honakoak dira energiaren inguruan Lezoko eskolek hartutako konpromisoak:
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ENERGIA AURREZTEKO AHOLKUAK

IKASTET XEAN

Gelan

•  Gela argitzeko eguzki argiaz baliatu, ahal den neurrian behintzat. 

•  Leihoak ireki aurretik berogailuak itzal itzazu.

•  Erradiadoreetan tenperatura erregulatzaileak jarri.

•  Paperak eta kartoiak birzikla itzazu. Horrela, zuhaitzen mozketak 

saihesteaz gain, uraren kontsumoa %86an jaisten baita eta 

energiarena %65ean.

•  Ahal den neurrian ikastetxeko tresnak elektrikoak jatorritik itzali, 

Stand by egoeran ematen den kontsumoa ekiditeko.

•  Itzali argiak gelatik 

irteterakoan.

•  Ordenagailua denbora 

tarte batean erabiliko ez 

baduzu, hobe pantaila 

itzaltzea. Denbora luzean ez 

erabiltzekotan, itzal ezazu 

ordenagailua. 
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Ikastetxeko bestelako tokietan :

•  Korridore eta komunetan argi-sentsoreak ezarri.

•  Kontsumo txikiko bonbillak edo fluoreszenteak erabili, areto edo 

bestelako gelen erabileraren arabera.

•  Jolastokian birziklapena sustatu; birziklatzeko edukiontzi 

egokirik ez badago, proposa ezazu jolastokian hamaiketakoaren 

hondarrentzat, plastiko bilgarrientzat eta paper eta kartoiarentzat 

edukiontziak ipintzea.

•  Fuel kontsumoa kontrolatzeko kontagailua ezartzea proposatu.

•  Normalean erabiltzen ez diren aretoetako berogailuak itxi.

•  Energia aurrezteko dispositiboak dituzten fotokopiagailuak eta 

bestelako makinak erabiltzea proposatu. 

•  Energia sortzeko eta biltegiratzeko 

sistemak instalatzea proposatu.
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 ENERGIA AURREZTEKO AHOLKUAK

ET XEAN

Etxebizitzaren erosketa: 

•  Etxebizitza erosterakoan kontutan izan energia 

eraginkortasunaren ziurtagiria. Ziurtagiri honek eraikina A-tik G-ra 

sailkatzen du energiaren kontsumoaren arabera (eraginkorrenetik 

energia gehien kontsumitzen duenera). Beraz, “A” hizkia dutenak 

erostea komenigarria da.

•  Eraikinean erabili den isolamendu termikoaren kalitatea eta 

kantitatea kontutan hartu itzazu.  

Etxearen diseinua: 

•  Ipini itzazu beira bikoitzeko leihoak eta zubi termikoaren haustura 

duten markoak. 
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•  Jarri isolamendu sistemak sabaietan eta paretetan, horrela ere 

energia aurreztuko duzu eta. 

•  Kanpoko aire beroaren infiltrazioak saihesteko, leiho, zokalo, 

erlaitz eta paretako materialen inguruan dauden zirrikitu guztiak 

ondo ixtea komeni zaizu.

Argiztapen eraginkorra:

•  Erabil itzazu gortina zuriak eta ehun trinko gutxi dutenak, argi 

naturalari sartzen uzten baitiote. 

•  Horma eta sabaietan kolore argiek argi 

naturala hobeto aprobetxatzen laguntzen 

dute, eta beraz, argi artifizialaren erabileraren 

beharra gutxitzen dute.

•  Garbitu maiz lanparak eta lanpara pantailak. 

Komenigarria da kolore argia duten pantailak 

erabiltzea.

•  Erabili kontsumo txikiko bonbilla edo 

fluoreszenteak. 

•  Ekidin itzazu bonbilla askoz osatutako lanparak.

Berokuntza-sistemak:

•  Hotz dagoenean erregula 

ezazu termostatoa 20ºC-ko 

tenperaturan, etxean egoteko 

tenperatura egokia baita. 

•  Berokuntza tresnak 

ordezkatzerakoan, 
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errendimendu handia dutenak aukeratu, energiaren aurrezpenari 

esker konpentsatzen baita hasierako diru-inbertsioa. 

•  Energiaren eta ekonomiaren ikuspuntutik, etxebizitzetan banakako 

neurketa eta erregulazio tresnak dituen berokuntza-instalazioa 

gomendagarriagoa da.

•  Gauean berogailua itzaltzea edo termostatoa 17-

19ºC-ko tenperaturan erregulatzea komeni da, 

oso leku hotzetan edo isolamendurik ez daukaten 

etxebizitzetan izan ezik.

•  10 minutu nahikoak dira gela bat aireztatzeko, 

aire hotza berotzea oso garestia gertatzen baita.

•  Erradiadoreak ez estali, ezta oztopatu ere, 

aireak zirkulatu behar baitu bere zeregina ondo 

egiteko.

Ur beroa:

•  Behar-beharrezkoa denean bakarrik erabili ur beroa, ura aurreztea 

energia aurreztea ere baita.

•  Bainatu ordez, hobe da dutxa hartzea, 

bainatzeak hiru edo lau bider ur eta energia 
gehiago kontsumitzea baitakar. 

Energia berriztagarriak:

•  Energia sortzeko eta biltegiratzeko 
sistemak instalatu.
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Etxebizitzako ekipamendua:

•  Etxetresna elektronikoak erosterakoan aukera 

itzazu “A” klaseko energia-etiketa dutenak, 

energia eta diru asko aurrezten baitute.

Hozkailuak eta izozkailuak:

•  Energia alferrik ez xahutzeko, ez zabaldu 

hozkailuko ateak behar-beharrezkoa ez bada, 

eta zabaldu behar izanez gero, lehenbailehen 

itxi.

•  Hotza alferrik ez galtzeko, egiaztatu 

hozkailuaren ateetako gomak egoera onean 

daudela eta, beraz, ondo ixten direla.

•  Izozkailuan metatzen den izotzak 4-5 mm-ko 

lodiera izan baino lehenago desizoztu behar 

duzu. Hori eginez gero, energia-aurrezpena 

%30-eraino hel daiteke.

•  Ez sartu inoiz hozkailuan jaki berorik. Jakiak 

kanpoan hozten uzten badituzu, energia aurreztuko duzu.

Garbigailuak:

•  Ahalik eta ondoen aprobetxatu garbigailuaren edukiera eta saia 

zaitez etxetresna hau beti karga betean erabiltzen.

•  Ahal duzun guztietan ur hotza erabili garbitzeko.

•  Zentrifugazioak lehorgailuak baino energia gutxiago kontsumitzen 
du.
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Ontzi-garbigailua:

•  Saia zaitez ontzi-garbigailua beteta dagoenean erabiltzen. 

•  Ontziak ontzi-garbigailuan sartu aurretik, uretatik pasa behar 

badituzu, ur hotza erabili.

•  Ahal duzun guztietan erabili programa ekonomikoak eta 
tenperatura baxukoak.

Sukaldea:

•  Bitrozeramika-sukaldearen aldean, indukzio-plakek energiaren 

%45 aurrezten dute, kristala berotu beharrean zuzenean ontzia 

berotzen baitute.

•  Ahal duzun guztietan erabili presio-heltze arin-arinak, energia 

gutxiago kontsumitzen baitute.

•  Erabili sukaldeko sua baino 

zabalera handiagoa duten 
ontziak.

Labea:

•  Ez zabaldu atea behar-

beharrezkoa ez bada.

•  Itzali labea egosketa erabat 

bukatu baino lehen, hondar-

beroa nahikoa izaten baita jakia 

prestatzen amaitzeko.
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Beste ekipo batzuk:

•  Telebista, irratia, ordenagailua… ez utzi 

”stand by” egoeran, guztiz itzali.

Zaborrak birziklatzea:

•  Etxeetan sortzen diren zaborrak, 

“Hiri Hondakin Solidoak” (HHS) ere 

deitutakoak, modu egokian tratatuz 

gero, energia-iturri gisa ere aprobetxa 

daitezke.

•  Hondakinak murriztu, berrerabili 

eta birziklatuz gero energia mordoa 

aurreztuko duzu.

AHOLKU 
GEHIGARRIAK: 

Hiri barruko joan-

etorriak egiteko 

erabili garraio 

publikoa eta bidai 

laburretan oinez 

joan edo bizikletaz 

baliatu.

Autoan aire girotua 

neurrian erabili.

Autoa erabiltzeko 

beharra izanez gero, 

saia zaitez zure 

ibilbide antzekoak 

egiten dituzten 

pertsonekin autoa 

partekatzen (www.

oarsoaldea.net/

agenda21 web 

guneko Bidaide 
atala).

Gehiago jakiteko…

-  Energiaren Euskal Erakundea (EVE): diru-
laguntzak, ikastaroak eta aholkuak: www.eve.es 

-  Klima aldaketaren aurkako ekimena: 
www.stopco2euskadi.net 

-  Kalkulatu zure CO2 isurpenak: www.ceroco2.org

-  Bizikletaz sarean barna: www.gipuzkoabizikletaz.net 

-  Gipuzkoako ingurumenaren ataria: www.gipuzkoaingurumena.net 

-  Eusko Jaurlaritzaren ingurumenaren ataria: www.ingurumena.net

-  Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Erakundea (IDAE): www.idae.es

-  Ihobe Sozietate Publikoa: www.ihobe.net

-  Ekopass elkartea: www.ekopass.org 
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ENERGIAREN INGURUKO 

HEZKUNTZA ESKAINTZA

OARSOALDEA ETA DONOSTIALDEA

ARRITxuLO ATERpETxEA

Arritxulo Aterpeko haur eta gazteentzako aisialdi eskaintza Lehen 

Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleei zuzenduta 

dago, Natura izanik lantzen den gai nagusia. Aipatu behar da aterpetxean 

eguzki plakak instalatuta dauzkatela. 

Honakoak dira ikastetxeei zuzendutako ekintza orokorrak: 

     Adina eta gaiaren arabera moldatutako tailerrak 

     Jolas kooperatiboak 

     Gaubelak

     Denbora librean erabiltzeko jolasak 

Arritxulo aterpetxeko arduradunekin harremanetan jartzeko moduak:

   -   Helbidea: Aritxulegi bidea. 20180 Oiartzun 

   -   Telefonoa: 943 580 010

   -   Posta elektronikoa: info@arritxulo.org 

   -   Web gunea: www.arritxulo.org 
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pASAI DONIbANEkO zENTRAL TERmIkOA

Iberdrola enpresaren jabetzakoa den zentral termiko honetan 

ikatza erabiltzen dute energia sortzeko erregai moduan 

(energia iturri ez berriztagarria). Zentral termiko honen 

funtzionamendua ezagutzeko aukera dago, aldez aurretiko 

erreserba eginez.

Hauek dira harremanetan jartzeko moduak: 

   -   Helbidea: Lezo-bide, 28. Pasai Donibane. 20110 Pasaia. 

   -   Telefono zenbakia: 943 522 600

   -   Fax zenbakia: 943 525 001

   -   Posta elektronikoa: jealba@iberdrola.es

zIENTzIAREN kuTxAGuNEA

Zientziaren Kutxagunea Donostiako Miramongo teknologian parkean 

kokatutako zientziaren dibulgaziorako museoa da. Museoak eskaintzen 

duen energiaren gaiari lotutako hezkuntza eskaintza honakoa da: 

     Estazio meteorologikoa (Lehen Hezkuntza, 3. zikloa)

     Meteorologia (Bigarren Hezkuntza, 1. zikloa)

     Elektrizitate tailerra (Bigarren Hezkuntza, 1. zikloa)

     Presio atmosferikoa (Bigarren Hezkuntza, 2. zikloa)

     Energia alternatiboen elektronika I (Bigarren Hezkuntza,   
 2.zikloa)

     Elektrizitate tailerra (Bigarren Hezkuntza, 2. zikloa)
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Hauek dira Zientziaren Kutxagunearekin harremanetan jartzeko moduak: 

   -   Helbidea: Mikeletegi Pasealekua, 43-45. 20.009 Donostia

   -   Telefono zenbakia: 943 012 917 

   -   Posta elektronikoa: reservas@kutxagunea.org eta kutxaespacio@
kutxagunea.org 

   -   Web gunea: www.miramon.org

kRISTINA ENEA, DONOSTIAkO INGuRumEN 

bALIAbIDEEN ETxEA

Donostiako Ingurumen Baliabideen Etxea Egia auzoko Kristina Enea 

parkean kokatuta dago. Energia, klima aldaketa eta bestelako gaiekin 

lotutako ingurumen hezkuntza zabala dute: 

Informazio gehiago lortzeko bideak:

   -   Helbidea: Mandasko Dukearen pasealekua, 66. 20.012 Donostia. 

   -   Telefonoa: 943 453 526

   -   Posta elektronikoa: cristinaenea@donostia.
org

   -   Web gunea: www.cristinaenea.org 
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uSuRbILGO LANbIDE ESkOLA

Usurbilgo Lanbide Eskolak eskaintzen duen prestakuntza eskaintzarekin 

batera, bertara bisitak egiteko aukera ere ematen du. Energiari 

dagokionez, energia berriztagarrien arloan Lanbide Eskolaren 

esperientzia ezagutzeko aukera dute bertaratzen direnek.  

Honakoak dira Usurbilgo Lanbide Eskolako energia berriztagarrien 

zentrora bisitaldia antolatzeko moduak:

   -   Helbidea: Etarte bidea, 9. 20.170 Usurbil. 

   -   Telefonoa: 943 364 600

   -   Fax zenbakia: 943 366 689

   -   Posta elektronikoa: orxesteban@
lhusurbil.com

   -   Web gunea: www.lhusurbil.com 

GIpuzkOAkO LuRRALDE HISTORIkOAN 

AzpEITIkO INGuRuGIRO ETxEA

Ingurugiro Etxea Museoa Azpeitian kokatuta dago (Loiola auzoan) 

eta 1987 urtean inauguratu zen, hasiera batean bere izena “Umeen 

Museoa” izanik. Museoaren helburua euskaldunei orokorrean eta bereziki 

eskoletako neska-mutilei, ingurumena ezagutu eta honen arazoez 

jabetzen lagunduko zien espazio bat sortzea izan zen. 
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Hauek dira Museoan bertan, energiaren gaiari zuzenean edo zeharka 

lotuta, eskaintzen diren hezkuntza programak:

     Zarata eta energia (LHko 2. zikloa)

     Atmosfera/Klima aldaketa (LHko 3. zikloa eta DBHko 1. eta 2.  
 zikloak)

     Kutsadura akustikoa eta energia (LHko 3. zikloa)

     Garapen Iraunkorra (LHko 6.maila eta DBHko 1. zikloa eta 2.   
 zikloa)

     Energia eta garraioa (DBHko 1. zikloa eta 2. zikloa)

Museoak eskainitako energiari lotutako programa osagarriak: 

     Igarako Errotara bisita gidatua (LHko 1., 2 eta 3. zikloak eta   
 DBHko 1.eta 2. zikloak)

     Kontsumo iraunkorraren gela (LHko 2. eta 3. zikloa eta DBHko   

 1.eta 2. zikloak)

Informazio gehigarria:

   -   Helbidea: Loiola auzoa, 1. 20.730 Azpeitia

   -   Tel./Fax.: 943 812 448

   -   Posta elektronikoa: museo@ingurugiroetxea.org

   -   Web gunea: www.ingurugiroetxea.org 
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AGORREGI buRDINOLA

Agorregi burdinola XVIII. mendeko instalazio hidraulikoa da, 

zaharberritze lanei esker, gaur egun martxan dagoena (Pagoetako Parke 

Naturalaren bisita punturik interesgarrienetarikoa da). Eskuragarri 

dauden lehen datuek burdinola XV. mendean kokatzen dute.  

Eskola zentroei zuzendutako bisita gidatuak, urritik ekainera bitartean, 

asteazken eta ostiraletan egin daitezke.  

   -   Helbidea: Aia-Pagoeta, Iturrarango aparkalekutik edo Manterola 
baserritik oinezkoen bidea hartuz iristen da bertara. 

   -   Telefono zenbakia: 943 835 389 

   -   Posta elektronikoa: iturraran@gipuzkoa.net 

   -   Web gunea: www.aiapagoeta.com (Pagoetako Parke Naturalaren 

atala)

18



ARkAkA INTERpRETAzIO zENTROA

Zaldibian kokatutako interpretazio 

gune honetan, besteak beste, ura 

eta energiaren gaiak uztartzen 

dira (erakusketa aretoa zentral 

hidroelektrikoaren gainean dagoen 

solairuan kokatuta dago). 

Ikasle taldeei zuzendutako bisita 

gidatuak antolatzeko, aldez aurretik 

erreserba eginez gero astean zehar 

ekintza ezberdinak antolatzen 

dituzte. 

Interpretazio zentroko arduradunekin harremanetan jartzeko moduak:

   -   Helbidea: Aiestaran Erreka Auzoa, 25. 20.247, Zaldibia. 

   -   Telefono zenbakia: 943 180 285 / 690 055 892

   -   Posta elektronikoa: kulturazaldibia@infonegocio.com

   -   Web gunea: www.zaldibia.net 

GOIkO ERROTAkO NATuRAREN INTERpRETAzIO 
GuNEA 

Hondarribian (Jaizkibelen) kokatutako naturaren interpretazio 

gune honetan eskaintzen den ingurumen hezkuntzako eskaintza 

biodibertsitatean eta ura natura baliabidean oinarritzen den arren, 
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eraikinaren zaharberritzearekin batera, errota bera ere lehengoratu dute 

eta bisitatzeko aukera dago. 

Interpretazio guneko arduradunekin harremanetan jartzeko moduak:

    -   Helbidea: Jaitzubia auzoa, 

14. Goikoerrota, 120 posta-

kutxatila. 20.280 Hondarribia

    -   Telefono zenbakia: 943 643 884

    -   Posta elektronikoa: info@

capitantximista.com 

    -   Web gunea: www.

capitantximista.com 
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