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IKASTURTEA 
Ingurumenarekiko Konpromisoa 

Usurbil GLHBIk, ingurumen kudeaketa on batek gure gizartearen garapen iraunkorre-

an daukan garrantziaz jabetuta, ingurumen politika bat ezartzea erabaki du, gure jar-

duerak ingurunearen gainean daukan eragina ahalik eta gehien murrizteko.  

Gizartearekiko konpromiso hori erakusteko, ondorengo konpromisoak eta jarduera 

gidalerroak ezarri ditu: 

• Indarrean dauden ingurumen legedi eta araudi aplikagarriak betetzea. 

• Energia eraginkortasuna sustatzea. 

• Plangintza eta erabaki-hartze prozesuetan ingurumen irizpideak erabiltzea. 

• Hondakinen gaikako bilketa egitea. 

• Eskola-elkarte osoak ingurumen politikarekin lotutako konpromisoak bere egi-

tea bultzatzea. 

• Ikastetxean nabarmentzen diren ingurugiroari lotutako hobekuntzak bultzatzea. 

• Ikasle eta partikularren bisitak antolatuz, ingurugiroari buruz erreferentziazko 

zentroa izatea.  

 

Prozesu hau, EKOSCAN araberako Ingurumen Kudeaketa Sistema baten eremuan 

garatzen da. 

Ingurumen Portaera 

Adierazleak 

Informazio gehiago nahi izanez gero, sistemaren kudeatzailea hau da 

Juan Andrés Rebollo.    Tf: 943364600 

irjarebollo@lhusurbil.eus 
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Paper kontsumoa murriztea 

• Paperaren berrerabilera sustatu 

Erosketa berdea 

• Ingurumen irizpideak dituzten materialak erostea 

Gas kontsumoa murriztea 

• Ikasgeletako berogailuetan buru elektronikoak jarri 

Elektrizitate kontsumoa murriztea 

• Ikastetxe barneko bonbilak LED motakoengatik aldatu 

• Kanpo argiteriiko bonbilak LED motakoengatik aldatu 

Hondakinen sorrera murriztea 

• Kafe makinan edalontzi organikoak jarri 

• Kafe makina edalontzirik gabe eskatu ahal izateko konfiguratu 

• Hiri hondakinen gaikako bilketaren hobekuntzarekin jarraitu 

PAPER KONTSUMOA 

Driven erabilera Departamendu guztietara eta irakaskuntza ez arautura za-

baldu da eta ordenagailuak bi aldetara eta zuri beltzean inprimatzeko konfigu-

ratu dira. Honek erabiltzaileko paper kontsumoa %0,67an jaitsi ekarri du. 

EROSKETA BERDEA 

Eskolan paper birziklatua %100 birziklatuak diren post-it eta ingurumen irizpi-

dedun kola erabiltzen jarraitzen bada ere, 2018/2019 ikasturtean ez da ingu-

rumen irizpidea duten material berririk erosi. 

ENERGIA (GASA) 

Gas kontsumoa murrizteko sentsibilizazio kartelak jarri badira ere, gasa bero-

ketarako erabiltzen denez eta 2018/2019ko negua hotza izan zela kontutan 

hartuz, erabiltzaileko kontsumoak %13,78an egin du gora.  

ENERGIA (ELEKTRIZITATEA) 

Ikastetxe barruan eta kanpo argiterian eraginkorragoak diren LED motako 

bonbillak jarri dira, erabiltzaileko energia kontsumoa %8,87an jaitsi da.  

HONDAKINAK 

Norberaren edalontzia erabili ahal izateko 2 kafe makina jarri dira eta langile-

en artean tazak banatu eta ondorioz, plastikozko hondakin kopuruak %9,25 

jaitsi da erabiltzaileko. 
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PAPER KONTSUMOA
Papera (Kg) / Eskolako langileak eta ikasleak
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CO2 ISURIAK
CO2 isuriak (kg) / Eskolako langileak eta ikasleak
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HONDAKIN ARRISKUTSUEN SORRERA
Hondakin arriskutsuak (Kg)/ Eskolako 

langilea eta ikasleak


