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EKOSKANEN BIDEZ 
LORTUTAKO INGURUMEN HOBEKUNTZAK 

EKOSKAN metodologiak ekintzak ezartzen ditu hondakinen, emisioen eta isurien sorrera prebenitzeko eta lehengaien, 
material laguntzaileen, uraren eta energien erabilera eraginkorrago bat lortzeko. 

Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateak metodologia hau aplikatu du eta, horren ondorioz, gure jardueraren 
ingurumen eragina murriztea ahalbidetu duten hainbat ekintza gauzatu dira. 
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EGINDAKO EKINTZA 1 LORTUTAKO HOBEKUNTZA 
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Hainbat gestio egiteko modua aldatu da, 

paperetik formatu elektronikora pasatu da 

Hornitzbileekin jarri gara harremanetan toner 
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birziklatua erosteko • Paperaren kontsumoa %27,86 murriztu da 
Sareaz, baliatu gara denok behar dugun • Eskuak lehortzeko paperaren kontsumoa eta 
dokumentazioa erabiltzeko paper hondakinen sorrera %90 murriztu da 
lradoki~unetarako gutunontzi birtual bat sortu da • Paper birziklatuaren kontsumoa % 16 gehitu da . 
Letra eraginkorra, letra mota hori, erabiltzeaz • Tonerraren kontsumoa %56,78 murriztu da 
informatu da 

Fotokopiagailuak kendu dira 

Paper bobinak kendu dira ikasleentzako 
. t k" 1 
1an o 1an. 

Edalontzirik gabeko kafearen prezioa jaitsi da 

Sortutako paper hondakinak eta plastikozko 
Kafe makinak sortutako plastikozko hondakinak • hondakinak erregistratu dira 
%32,25 murriztu dira. 

Erretiluetan jarritako papera kontrolatu eta 
Plastikoa Birziklatzeko Tasa %93 gehitu da • berrerapili egin da 

• Plastikoa Birziklatzeko Tasa %87, 18 gehitu da 
Sentsibllizazio kanpaina antolatu da (ikus 

kanpair webgunean) 
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SENTSIB1LIZAZIO KANPAINA 
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Bi buletin argitaratu dira (hiru hilean behin) 

9 Jerri labur, bederatzi pildara, argitaratu dira (astean behin) 

Iradokizunetarako gutunontzia sortu eta hedatu da 

Bi ekitaldi antolatu dira: ikasleekin antolatutako ekintza eta "Paperik gabeko eguna" 

Ekintza Plana mailing bidez helarazi zaie kide guztiei (AZP, 11 eta ikasleak) 
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AZPko taldeekin lau bilera egin dira informazioa emateko 
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Leioa, 2014ko otsailaren 17an 

Fdo: Marian lspizua Uribarri 

6.5 Comunicaci6n de /os resultados de mejora 


