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Aurkezpenean hiru gai azalduko ditugu: 

1. Lauro Ikastolak egiten duen lana Garapen Jasangarrirako 13. 
Helburua, KLIMA BABESTEKO EKINTZA lortzeko. 

2. IRAES 21 taldearen proposamenak Ikastolak klima larrialdiari 
aurre egiteko. 

3. Gure proposamenak komunikatzeko eta bideratzeko 
erabiltzen ari garen prozedura. 
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1. Lauro Ikastolak egiten duen lana Garapen Jasangarrirako 
13. Helburua, KLIMA BABESTEKO EKINTZA lortzeko 

KLIMA BABESTEKO EKINTZA lortzeko, Ikastolako 2030 Agenda-
planan, 13. Garapen Jasangarrirako Helburuan (GJH), helmuga eta 
ekimen desberdinak zehaztu ditugu. GJH guztiak euren artean 
harremanduta daudela jakinda, GJH desberdinetarako finkatutako 
helmuga eta ekimen askok eragin zuzena dute 13. GJH lortzearekin.

KLIMA BABESTEKO EKINTZA Ikastolan lantzeko, zehaztutako ekimen 
batzuren adibideak azalduko ditugu ondoren.


https://issuu.com/lauro2030agenda/docs/2030_agenda_plana_2021-2022
https://issuu.com/lauro2030agenda/docs/2030_agenda_plana_2021-2022
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KLIMA BABESTEKO EKIMENAK IKASTOLAN

6.1 2018-2019 ikasturtetik aurrera, DBHko eraikinean euri-ura jasotzeko 
depositoak eta bonbak instalatu dira euri-ura komunetan erabiltzeko. HHko 
eraikinean euri-ura jasotzeko depositoak erabiltzearen plangintza zehaztea.

6.4 HHko baratzean euri-ura erabiltzea.



7.1 2021eko udan, HHko eraikinean lanak egin dira eraikinaren isolamendua 
hobetzeko, domotizazioa ezartzeko eta energia berriztagarriak erabiltzeko, 
gasolioa aerotermiarekin ordezkatuz.

7.3 2007-2008 ikasturtetik aurrera, Beheko Soloa eraikineko eguzki-panelen 
bitartez igerilekuetako ura berotzeko energia lortzea.
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12.3 Hondakinen kudeaketa jasangarria: plastikoa, papera eta kartoia, konposta 
eta antzerako hondakinen birziklapena eta berrerabilpena eginez.

12.10 HHko eta LHko maila guztietan eta arlo desberdinetan, eta DBHko maila 
eta arlo batzuetan hondakinetako materialak berrerabiliz irudiak sortzea.
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15.3 LHko 2. zikloko ikasle eta irakasleek sortu duten Tximeleta eta intsektuen 
oasia Ikastolako bideodibertsitatearen eta ekosistemaren kontserbazioa 
bermatzeko.

15.4 LHko 6. mailako ikasleek, Aranzadi elkartearen laguntzarekin, Ikastolan 
Urmaela eraiki dute Ikastolako bideodibertsitatearen eta ekosistemaren 
kontserbazioa bermatzeko.
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17.1 BBK KUNA 2030 KIDEAK aliantzan parte hartzea, etorkizuneko erronkei 
erantzungo dieten era askotako irtenbideak eskaintzeko Bizkaiko gizarteari.

17.16 IRAES 21 erakundearekin lankidetzan parte hartzea.

17.19 Aranzadi erakundearekin lankidetzan parte hartzea.

17.20 Ikastolan ezarri ditugun teknologien garapena eta dibulgazioan Energiaren 
Euskal Erakundearekin parte hartzea.

KLIMA BABESTEKO EKIMENAK IKASTOLAN
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2. IRAES 21 taldearen proposamenak                           
Ikastolak klima larrialdiari aurre egiteko 

Ondoren, guk proposatzen ditugun ekimenak azalduko ditugu. 
Hauetako proposamen batzuk 2030 Agenda-planan zehaztutako 
ekimen batzuetan eragiteko ekintzak dira.



DBHko 4. mailako Plastika arloko ikasleak, hondakinetako materialak 
berrerabiliz, GJHei buruzko irudiak egiten ari dira. Sortutako lanekin, Ikastolan 
erakusketa bat antolatuko dugu jendeak egoeraz kontzientzia har dezan.

IRAES 21 taldearen PROPOSAMENAK



DBHko 4. mailako Plastika arloko ikasleek materialak berrerabiliz arte-lanak 
sortzeko, DBHko 4. mailako ikasleei hondakinetako materialak ekartzeko 
eskatuko diegu.
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Hondakinetako materialak nola berrerabil daitezkeen azalduz, bideo-tutorialak 
egitea proposatuko diegu DBHko ikasleei. Bideo-tutorialak lauro2030agendako 
YouTube kanalean argitaratuko ditugu etapa desberdinetako ikasleei eta 
munduari erakusteko.
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DBHko ikasleen artean, mailaka antolatuta, Ikastolako ingurunean hondakinen 
bilketa eta garbiketa egitea proposatuko diegu DBHko arduradunei.


Animatuko zarete beste etapetan?
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Familiek euren seme-alabentzat Ikastolako kirol-arropa erosi behar dutenean, 
ikasle nagusiagoek erabili dituzten arropak merkeago erosteko (berrerabiltzeko) 
aukera ematea proposatuko diegu Ikastolako arduradunei. Arropa hauek egoera 
onean eta garbi daudela ziurtatuko genuke. Aukera hau hartzen duten familiak 
asko badira, zozketa-sistema bat ezarriko genuke.
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Cáritas-Koopera erakundearekin arropa bilketa egiterakoan, ikasle, familia eta 
irakasleentzat publizitate kanpaina egingo dugu Ikastolako etapa guztietan.

IRAES 21 taldearen PROPOSAMENAK
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3. Gure proposamenak komunikatzeko eta bideratzeko 
erabiltzen ari garen prozedura 

Ondoren, guk diseinatu eta proposatzen ditugun ekimenak, Ikastolan 
nola zabaltzen ari garen azalduko dugu.



• Ikastolako arduradunei, bilera batean.

• lauro2030agenda webgunearen eta gure plataformen bitartez.

• Ekimenak Lauro Ikastolako 2030 Agenda-planan txertatzen, ekimen bakoitza 

dagokion Garapen Jasangarrirako Helburuan, 13. GJHarekin duen harremana 
azalduz.


• Ikastolako eraikinetako pasabideetan posterrak eta iragarkiak jarriz eta DBHko 
eraikineko monitoreetan bideoak proiektatuz.


• Aurkezpenen bitartez, ikasle eta irakasleei geure ekimenak azaltzen.

IRAES 21 taldearen PROPOSAMENEN KOMUNIKAZIOA

https://www.lauro2030agenda.eus
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