
HASIERAKO EGOERA

“Neskak utzi eginen dio. Aspaldian hasi ziren harremanetan; harreman

luzea da, eta gauza asko partekatu dituzte; izan ere, ia dena bizi izan dute

elkarrekin. Beste hura neskaren ondoan egon da beti. Uneoro. Baina

neska aldatu egin da. Zerbait jakin du. Eta bestela pentsatzen hasi da”



EZTABAIDA

● Zer iruditzen zaizue neska egitera doana?

● Zer jakin ote du?

● Bidezkoa edo positiboa da?

BIDEOA IKUSI

https://www.youtube.com/watch?v=idvDPBHq6WE

https://www.youtube.com/watch?v=idvDPBHq6WE


HONDAKINEN 

KUDEAKETA

INSTITUTUAN



ZENBAIT HONDAKIN SORTZEN DUGU?

Iruñerria Institutua

?



ZEIN ARAZO DUGU?



HELBURUAK

1. Hondakinen erabilera murriztea

1. Hondakinen kudeaketa egokia burutzea



HONDAKINEN MURRIZKETA

1. Hondakinen erabilera murriztea

a. Aluminioa

b. Plastikoa

c. Papera

1. Hondakinen kudeaketa egokia burutzea

a. Hondakin organikoak

b. Papera

c. Plastikoak

d. Errefusa

e. Plastiko tapoiak

f. Erabilitako idatz materiala



Aluminioa



Plastikoa



Papera



HONDAKINEN KUDEAKETA EGOKIA

1. Hondakinen erabilera murriztea

a. Aluminioa

b. Plastikoa

c. Papera

1. Hondakinen kudeaketa egokia burutzea

a. Hondakin organikoak

b. Papera

c. Plastikoak

d. Errefusa

e. Erabilitako idatz materiala



HONDAKINEN KUDEAKETA EGOKIA



Hondakin organikoak

Ate nagusiaren alboan



Plastikoa/ tetra brik / metalak..

Solairu bakoitzean

Klasean

Patioan



Paperak

Klasean

Solairu bakoitzean



Errefusa



Erabilitako idatz materiala

Atezaintza



GELA BAKOITZEAN EGONEN DIREN ONTZIAK

1. ATEAREN ALBOAN

a. PLASTIKO-ONTZIA

b. PAPERA-ONTZIA

c. ERREFUXA-ONTZIA

2. IRAKASLE MAHAIAN

a. PAPER-KUTXA (Bi aldeetatik erabiltzeko)

Hondakin organikoak ikastetxearen sarrera nagusian egonen den ontzi 

marroian botako dira, hauek konpost-ontziaren bidez kudeatuko ditugu.



PLANA

1. Ontziak eraiki: (paper- eta plastiko-ontziak)

a. Atezaintzako folio-kutxak erabili

b. Ontziak modu argian identifikatu.

1. Arduradunak izendatu: 

a. Ikasturte osorako bikoteak egin

b. Bikote bakoitzari modu txandakatuan asteak egokitu

c. Kontrol orriko arduradunen zutabea bete eta gelako kortxoan ezarri



PLANA

3.    Funtzionamendua:

a. PAPER-ONTZIA: 

■ Maiztasuna: Astean behin edo bitan.

■ Paperaren egoera: zimurtu gabe eta bi aldeetatik erabilia

b. PLASTIKO-ONTZIA:

■ Maiztasuna: Astean hirutan edo beharrezkoa denean.

■ Arrastorik gabe; Eduki likidorik gabe…

4.     Kontrol orria:

a. Ikasle bakoitzak ontziak ustu ondoren kontrol orria bete



ZER EGITEN ARI GARA???

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

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


ORAIN ZURE 

TXANDA DA!


