
 
 

KONTSUMO JASANGARRIRAKO PLANA 

 

Zer da Kontsumo Jasangarria? 

Produktu eta/edo zerbitzuen erosketa edo kontratazioa da, alderdi ekonomikoak edo teknikoak ez 
ezik, horiek beren bizi-ziklo osoan ingurumenean duten eragina ere kontuan hartzen duena. 

Iraunkortasunaren erronkak konpromiso-ahalegin handia eskatzen die gizarteko eragile guztiei, eta 
hori jarduteko modu tradizionalaren aldaketetan islatu behar da. Erosketaren unean hartzen diren 
erabakiek eragin handia izan dezakete ingurumenarekiko errespetuari dagokionez. 

Ondorioz, funtsezkoa da kontsumitzaile gisa jokabide arduratsua izatea, produktuak egunero 
eskuratzean ingurumenarekiko errespetuaren ezaugarriak balioetsiz. Horrek esan nahi du produktuak 
edukiaren, bilgarriaren, birziklagarriak izateko aukeraren, sor dezaketen hondakinaren eta beste 
ingurumen-alderdi askoren arabera aukeratu behar direla. 

 

Sarrera 

Jesuitinas Donostia Ikastetxeak eragina du gizartean, kontsumitzaile gisa duen zereginaren bidez 

Ondasunak eta zerbitzuak. Bere jarduerak merkatuan eta ingurunean duen eraginaz jabetuta, Ntra. 
Aranzazu Ikastetxeko andreak, Agenda 2030 proiektuaren koordinazio-taldearen eta Zuzendaritza 
Taldearen bidez, Erosketa Berdeko Plan bat egin du, zentroaren jasangarritasunean (ingurumenekoa, 
soziala eta ekonomikoa) oinarrituta erosteko konpromisoa jasotzen duena. 

Plan honek zentroko langileei laguntzeko tresna izan nahi du, kontratazio eta erosketa jasangarrirako 
ingurumen-, gizarte- eta etika-irizpideak ezartzeko orduan, eta arduratsua izan nahi du lana garatzean. 

 

Helburuak eta konpromisoak 

1.- ingurumen-irizpideak ezartzea materialak eta zerbitzuak kontratatzeko prozeduretan, 
ingurumenean eragin txikia duten hornidurak, zerbitzuak eta obrak kontratatzeko. 

2.- "beharrezkoak ez diren" eta/edo ingurumen-inpaktu handia duten materialen kontsumoa 
murrizteko jarduketak finkatzea. 

Kasu horretan, aipamen berezia egingo zaie eskolako eta informatikako produktuei, 
instalazioetako materialei, garbiketari, sukaldaritzari, laborategiari eta lorezaintzari. 

Era berean, paperaren eta deribatuen kontsumoa murrizteko estrategia bat egin da eta 
garatzen jarraituko da, mundu digitalaren aukerak aprobetxatuz. 

3.- produktuak erosterakoan ingurumen-irizpideak zein diren jakinaraztea. 

4.- Eskola-komunitatea eta eskolan produktuak erosteko prozesuan zuzenean parte hartzen 
duten eragile guztiak inplikatzea. 

 

Eremuak eta ekintzak 

Produktuen eta zerbitzuen kopurua hain da handia, ezen, helburuak eta hartutako konpromisoak 
errazago lortzeko, modu orokorrean ebazten baita: 



 
* Eskolako produktuak eta zerbitzuak eskuratzea jasangarritasun-irizpideetan oinarrituta, 
produktua hobetzeko ingurumen-irizpideen gidaren arabera – Produktuaren ingurumen-
etiketa –. Gida IHOBEk egin du (1. edizioa, 2008ko maiatza), eta hemen dago: 
www.ingurumena.net. 

- Merkatuan dauden produktuen artean, ingurumenaren eta gizartearen aldetik egokienak 
diren alternatibak (ziurtagiri berdea) ezagutaraztea, zentroan etiketak jartzeko tailerren eta 
kanpainen bidez. 

- Produktuak murrizteko eta berrerabiltzeko jardunbideen alde egitea. 

- Amazon bezalako plataformetan online erostea saihestuko da, km0 kontsumoa sustatuz, 
tokiko merkataritzari laguntzeko. 

- Familiei erosketa berdeari buruzko inkestak egitea. 

Era berean, lana errazteko, ca eskolako eta bulegoko materiala; ekipo informatikoak eta ofimatikoak; 
hondakinen garbiketa eta bilketa; jantokia; eraikinaren mantentze-lanak, lorezaintza eta berdeguneak. 

 

1.- eskolako eta bulegoko materiala 

Papera 

• Paper birziklatua edo ingurumen-ziurtagiria duena erabiltzea. 

• Dokumentuak bi aldeetan fotokopiatzeko edo inprimatzeko aukera ematen duten ekipo 
informatikoak edukitzea (duplex funtzioa). Horrela, kontsumoa % 50 murriztu daiteke erabilera 
horretan. 

• Erredukzio funtzioa erabiltzea (2 orrialdetik 1era). Bi aldeko inprimaketarekin batera, % 
75eraino aurrezten da papera. 

• Zuzenketa ortografikoko programak erabiltzea, zuzendu gabeko dokumentuak barne-
erabilerarako onartzea edo posta elektronikoa erabiltzea. 

• Inprimagailuak eta fotokopiagailuak zentralizatu eta partekatzea, inprimagailuen kopurua 
murrizteko. 

• Educamos plataforma (familiekiko komunikazioa) eta posta elektronikoa (ikastetxeko 
langileen artean) erabiltzea barneko eta kanpoko informazioa bidaltzeko, ikastetxe osora 
banatutako paper inprimatuen kopurua murriztuz. 

• Baliabide digitalak erabiltzea (Drive, Educamos plataforma, Liburu Digitalak, Web-a, Gunea), 
ikastetxea kudeatzeko eta irakaskuntza-jarduera garatzeko. 

• Faxak formatu elektronikoan bidaltzeko eta jasotzeko aplikazio informatikoak izatea. 
Horrela, faxez bidaltzeko dokumentuak inprimatzea eta nahi ez diren edo interesgarriak ez 
diren faxak inprimatzea saihesten da. 

• Alde bakarretik idatzitako edo inprimatutako orriak berrerabiltzea, apunteak, oharren 
blockak eta beste barne-erabilera batzuk egiteko. Paper inprimatua alde batetik bakarrik 
jasotzeko, papera biltzeko erretiluak jar daitezke lan-mahaietan eta, batez ere, inprimagailuen 
eta fotokopiagailuen ondoan. 

• Elkargoaren kudeaketan erabiltzen diren dokumentu guztiak digitalizatzea, elkargoaren 
zerbitzarian eta hodeian zentralizatuz. 



 
 

2.- ekipo informatikoak eta ofimatikoak 

- Ingurumen-ziurtagiriren bat dutenak eskuratzea. 

- Ekipoen balio-bizitza ahalik eta gehien zabaltzea. 

- Ekipoen mantentze eraginkorra eta aldizkakoa egitea. 

- Bigarren eskuko ekipoak erostea, behar diren baliabideen arabera hala ahalbidetzen duten 
kokapenetan berritzeko. 

- Bonbillak karkasarik gabe erostea proiektagailuetan birjartzeko. 

 

3.- garbiketa eta hondakinen bilketa 

- Garbiketa-produktuak lehen aipatutako ingurumen-irizpideen arabera erabiltzea. 

 

4.- jantokia 

- Sasoikoak eta lokalak diren jantokiko produktuak erostea. 

 

5.- eraikinaren mantentze-lanak 

- Ingurumen-irizpideak kontuan hartzen dituzten produktuak eta zerbitzuak erostea. 

 

6.- argiztapena 

- Lanpara arrunten ordez, LED ekipoak jartzea elkargo-espazio guztietan (2020ko uda). 

 

7.- lorezaintza eta berdeguneak 

- Eskola-baratzean landatzea, hezkuntza-komunitateak kontsumitu dezan. 

- Tokiko merkatuetan, tokiko ekoizpeneko eskola-baratzerako eta baratze ekologikorako 
ongarriak, haziak eta plantulak eskuratzea. 

- Pestizidak, herbizidak edo "beharrezkoak ez diren" beste produktu batzuk erabiltzeari uko 
egitea. 

 

Epea 

Aranzazu Ikastetxeko andreak, bere Zuzendaritza Taldearen eta Agenda 2030 dinamizazio Taldearen 
bidez, konpromisoa hartzen du 2017-2021 aldian aipatutako konpromisoak eta ekintzak betetzeko. 


