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Hobekuntzarako Donostiako helburuak

Jarraipena
egiteko
adierazlea

Erabilitako paper mota aldatzea
Paper kontsumoa
kg urteko

Paperaren kontsumoa eta paper hondakinak murriztea

1. ekintza

Hurrengo paper erosketa hornitzaileari eskatzerakoan,
paper birziklatua eskatzea.

2. ekintza

Paper bobinen erosketa ezabatzea.

3. ekintza

Teknikari informatikoei inprimagailu eta ordenagailuak
paperaren bi aldeetan eta zirriborro gisa konfiguratzeko
jakinaraztea eta hartutako neurrion berri ematea PII eta
AZPko kide guztiei.

4. ekintza

PIIrekin adostu eta ikasleei lan akademikoak aurkezteko
gomendio orokorrak iradoki: paper birziklatua, bi aldeetan,
ez erabili kolorerik, ez koadernatu plastikoekin eta beste.

5. ekintza

Egungo inprimagailu eta fotokopiagailuen azterketa.
Inprimaketak zentralizatzeko aukerak aztertu.

Kg pertsonako

Papera berrerabili:

6. ekintza

Inprimagailu eta fotokopiagailuetan berrerabil litekeen
papera jartzeko erretiluak jarri, zerbitzu eta bulegoetara
joateko eremu komunetan.
Eremu hauek kartel espezifikoekin seinaleztatu.
Koadernoak osatu eta pertsonalaren esku jarri.
Informazio elektronikoaren erabilera:

7. ekintza

Posta elektronikoa erabili jarduera orokorretarako, ahal
diren guztietan inprimatzea ekidinez.
Dokumentuan erregistro elektronikoa. Sinadura digitala.
Ikasleen fitxak. Plataformak. Papera erabili ordez
informazioa web gunean.

Erabiliko den sistematika definitu behar da alderdi honen bilakaera, lehengo neurriok ezarri eta gero, gutxien dela,
denboran egonkor mantentzen dela kontrolatuko bada.

Hobekuntzarako Donostiako helburuak

TONER kontsumoa eta hondakinak murriztea

1. ekintza

Informatika ikasgelako fotokopiagailua kendu.

Jarraipena
egiteko
adierazlea

Urte eta
pertsonako
kontsumoa

2. ekintza

Inprimagailuak zirriborro gisa inprima dezaten konfiguratu
(paper kontsumorako 3. ekintza)

Hobekuntzarako Donostiako helburuak

Hondakinen murrizketa eta berrerabilera

Jarraipena egiteko
adierazlea

Birziklatze tasa gehitzea

1. ekintza

Kafe hornitzaileari eskatu “plastikozko edalontzirik gabeko”
aukera ezar dezatela kafe makinetan.

2. ekintza

Ur botilatxoak erosteari utzi. Atarian iturri bat jarri.
Pila kargagarriak eta kargatzaileak erosteko aukera aztertu.

Bereizitako hondakin
plastikoak
kg.tan / hondakinak
guztira kg.tan

Eragindako pilak
kg.tan

Material informatikorako edukiontziak ekarri eta edukiontzi
bakoitzean bota beharreko hondakinari buruzko kartel
adierazgarriak jarri.
IISIG-i ekipo zaharkituak baina erabilgarriak erabil daitezela
baimendu.

Berrerabilitako ekipo
informatikoak

Beste ikastegi batzuekin harremanak egin, posta
elektronikoen bidezko ibiltorriak erabilita, materialaren
birziklatzea sustatzeko administrari gisa diharduten
pertsonen artean, erabilgarri izanik ere erabileratik kenduko
den materialen bat dutenean.
Erabiliko den sistematika definitu behar da alderdi honen bilakaera, lehengo neurriok ezarri eta gero, gutxien dela,
denboran egonkor mantentzen dela kontrolatuko bada.

Hobekuntzarako Donostiako helburuak
Jarraipena egiteko
adierazlea
Erregai kontsumoa murriztea

1. ekintza

Erradiadoreetan giltza termostatikoak jarri, leihoak aldatu,
eremuak independizatu eta erradiadore gehiago jarri.

2. ekintza

Ebaketa tenperatura jaisteko aukeraz kontsulta egin
mantentze enpresari
Erradiadoreen zirkuituko ponpak aztertu.

Kw orduko; erregaia
m2ko

Hobekuntzarako Donostiako helburuak
Jarraipena egiteko
adierazlea
Sentiberatzea
Pertsonal guztiari bideraturiko sentiberatze kanpaina
antolatu: Papera, tonerra, hondakinak.
Erabiltzaileei paper birziklatua erabiltzearen onuren berri
ematea.
Praktika onak paper eta tonerraren erabileran:

1. ekintza

- Praktika onen zerrenda egin eta ikastegian praktika hauek
zabaltzeko modua diseinatu (bi aldeetan, zirriborroa,
eskanerra erabili…)
- Posta elektronikoaren eta eskanerraren erabilera orokortu.
- Dokumentuak kolore askorik gabe egin. Hondakinak
egokiro bereizteko informazioa.
Hondakinak murrizteko moduei buruzko informazioa.

Burututako ekintzak
eta ikasleen ikastaroko
parte hartzaileak

