
 
 

 

 

OINARRIAK  
HONDAKINEI BURUZ IKASTETXEETAN EGINDAKO PROIEKTU 

BERRITZAILEENTZAT SARIKETA 
- 2019-2020 ikasturtea  

  

Hondakinen prebentziorako eta Ekonomia Zirkularra sustatzeko Bulegoak hondakinei 

buruzko proiektu berritzaileentzako Nafarroako sariak deitu ditu. 

Horrekin, ikastetxeek hondakinen prebentzio eta kudeaketaren arloan egiten 

dituzten jarduketa berritzaileak nabarmendu nahi dituzte sariek. 

Sortzen dituen hondakinen % 12 murrizteko eta etxeko hondakinen % 75 berrerabili 

eta birziklatzeko erronka du Nafarroak 2027rako. Horretarako, hondakinen kudeaketa 

ulertzeko duen modua aldatu behar du gizarteak, aurrerantzean baliabide gisa eta ez 

arazo gisa ulertuta, baita ekonomia zirkularreranzko bidea hartuta ere; eta gaur egungo 

ikasleak giltzarri izango dira horretan. 

Eta horixe jasotzen dute hala Hondakinei eta haien fiskalitateari buruzko 14/2018 

Foru Legeak nola Nafarroako Hondakinei buruzko Planak (2017-2027). 

 

Ohar garrantzitsua. Sari hauetan parte hartzeak EZ DU PUNTURIK EMATEN 

IRAKASLEENTZAT Hezkuntza Departamentuak urtetik urtera deitzen dituen 

BERRIKUNTZA-PROIEKTUETARAKO. 

 

XEDEA 

Sariek hauxe aitortuko dute: Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza eta Lanbide 

Heziketako Nafarroako ikastetxeek hondakinei buruz garatuko dituzten proiektuak, 

baldin eta hobekuntza badakarte hondakinen kudeaketan kudeaketa-hierarkiaren 

arabera: prebenitzea, berrerabiltzeko eta birziklatzeko prestatzea eta berritzaileak 

izatea, bai gaiei, bai praktikan jartzeko moduari dagokienez.  

 

 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50281
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50281
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/plan-residuos-navarra-2017-2027
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PARTE HARTZEKO BALDINTZAK 

 Ikastetxe bakoitzak proiektu bakar bat aurkeztu ahal izango du.  

 Proposatutako proiektuak alderdi hauetako bakar bat jorratu beharko du: 

 Hondakinen prebentzioa praktikan jartzea. Hauen inguruko lanak 
kontuan hartuko dira: 

 Ikastetxean elikadura-xahutzea saihestea. 

 Plastikorik gabeko ikastetxea izatea, plastikozko hainbat produktuk 
ingurumenean duten inpaktua murrizteari buruzko 2019/904 
Zuzentarauarekin bat. 

 Berrerabilpena handitzea. Ikastetxeko edo ikasleen ohiko objektuen 
(liburuak, jostailuak, altzariak eta abar) bizitza erabilgarria luzatzea.   

 Ekonomia zirkularra bultzatzea.  

 Hondakinak garbitu eta patioko edo herriko/hiriko edukiontzi egokian 
bota ditzatela sustatzea.  

 Proiektua 2019-2020 ikasturtean gauzatu beharko da, eta proposatutako 

jarduera guztiek aurreko atalean aukeratutako helburua lortzea izan behar dute 

xede. 

 Ikastetxe irabazleek proiektuaren memoria eta proiektua laburtzen duen bideo 

bana (3 min gehienez ere) aurkeztu beharko dute. Gainera, proiektuaren 

amaieran egingo denerakusketa bateratu batean parte hartuko dute. 

Bestetik, dagokien mankomunitateak egin litzakeen erakusketetan parte hartu 

ahalko dute. 

IZEN-EMATEAK 

Izena emateko epea azaroaren 22an amaituko da. 

Izena emateko beharrezkoa da honako estekan dagoen izen-emate orria betetzea: 

hurrengo esteka1 

 

LEHIAKETAREN DINAMIKA 

2019KO 

AZAROAREN 

22RA ARTE 

IZEN-EMATEAK Izena emateko epea 

Zenbat proiektu aurkeztu diren, izena eman dutenen artean 

hainbat ikastetxe finalista aukeratzeko eskubidea gordetzen 

du antolakuntzak; Nafarroako aniztasunaren erakusgarri izan 

beharko dute betiere.  

                                                        
1
 Sartzeko arazorik izatekotan, kopiatu eta itsatsi esteka hau zure nabigatzailean: 

https://docs.google.com/forms/d/1UAskN2XbBg7OM36gisUSmUOcu_mDxh7cpbxpON7TTl8/edit 

https://www.boe.es/doue/2019/155/L00001-00019.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/155/L00001-00019.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1UAskN2XbBg7OM36gisUSmUOcu_mDxh7cpbxpON7TTl8/edit


 
 

 

2019KO 

ABENDUA-

2020KO 

MARTXOA 

AKONPAINAMENDUA ETA PRESTAKUNTZA Izena emandako 

ikastetxeek (eta, halakorik balego, finalistek) prozesuan zehar 

proiektuak garatzeko beharrezko akonpainamendua eta 

laguntza izango dute.  Nahi izatekotan, gainera, proiektuaren 

helburuari buruzko prestakuntza espezifikoa jasoko dute, 

ikasle zein irakasleentzat. Prestakuntza hori otsaila arte jaso 

ahal izango da.  

Horrez gain, ikastetxeko hondakinen kudeaketari buruzko 

auditoria bat egiteko orientabidea jaso ahalko dute ikastetxeek, 

eta irakasleek, proiektua hobekiago komunikatzeko 

prestakuntza. 

2020KO 

MARTXOAREN 

27RA ARTE  

 

MEMORIA ETA IKUS-ENTZUNEZKOA. Ikastetxeek proiektuari 

buruzko memoria bat aurkeztu beharko dute euskarri digitalean, 

gehienez ere 10 orrialdekoa, eta ikus-entzunezko bat, 3 minutu 

baino gutxiagokoa. Helbide honetara bidali beharko dituzte: 

opr@navarra.es. 

Proiektuak euskaraz nahiz gaztelaniaz aurkeztu ahalko dira. 

 Memoriak honakoak jasoko ditu, gutxienez: proiektuaren 

helburuak, egindako jarduerak, eskuratutako emaitzak, 

lortutako sinergiak, adierazleak eta ebaluazioa, eta 

prozesuaren irudiak ere. 

 Bideoak web-inguruneetan eta sare sozialetan hedatzeko 

euskarri digital egokian (FLV, MOV, WMV...) bidali beharko 

dituzte. Plataforma digitalen bidez bidaliko dira: 

Wetransfer, Dropbox edo Drive. 

Hori guztia www.oprec-navarra.com webgunean eta entitate 

sustatzaileenetan argitaratuko da.  

  

http://www.oprec-navarra.com/
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2020KO 

APIRILAREN 24RA 

ARTE 

PROIEKTU IRABAZLEEN AMAIERAKO ERAKUSKETA.  

Amaierako erakusketa bat egingo da, Iruñean, saritutako (eta, 

halakorik balego, finalista izendatutako) proiektu guztiek 

egindako lanekin.  

Proiektu irabazleak jakinaraziko dira jai-giroko egun 

horretan.  

MANKOMUNITATE 

BAKOITZAK 

ZEHAZTUKO 

DUEN DATA 

MANKOMUNITATE BAKOITZAREN ERAKUSKETA. Beren 

eskumen-esparruko ikastetxeek, saritutakoek zein saririk jaso 

ez dutenek, aurkeztutako lan guztien amaierako erakusketa 

bat antolatu ahalko dute mankomunitateek.  

 

BALORAZIO-IRIZPIDEAK 

Baloratuko dira berrikuntza, sinergiak sortzeko eta haren eragin-eremua 

ikastetxetik haratago hedatzeko gaitasuna eta hondakinen kudeaketan, ikastetxean 

zein udalerrian, ondorio positiboak sortzea. 

 

 

IRIZPIDEAK  PUNTUAZIOA 

Berrikuntza. Honela definituta: aldaketa- eta berritze-

prozesu planifikatua, zeina ikerketan oinarritzen baita, 

bilakaera sozialari erantzuten baitio, hezkuntza-sisteman 

kalitatearen hobekuntza lortzera baitarama eta gainerako 

ikastetxeetara transferitu baitaiteke (Josep Serentill). 

20 punturaino 

Erreplikagarritasuna.  Baloratuko da beste ikastetxe 

batzuetara transferitzeko edo erreplikatzeko aukera . 

10 punturaino 

Ikastetxeko hondakinen kudeaketa hobetzea.  

Baloratuko da ikastetxean prebentzioari garrantzia 

ematea eta sorburuan egiten den bereizketa hobetzea. 

30 punturaino 

Udalerrian hobekuntzak eragitea. Baloratuko da 

kokatuta dagoen udalerrian prebentzioari dagokionez 

izan duen eragina eta sorburuan egiten den bereizketa 

hobetzea. 

20 punturaino 

Sinergiak inguruarekin. Baloratuko da herritarren 

elkarteek, kolektiboek eta entitateek proiektuan 

kolaboratzea eta inplikatzea. 

20 punturaino 



 
 

 

EPAIMAHAIA 

Epaimahaia osatuko dute Nafarroako Gobernuko teknikariek, Nafarroako 

Hondakinen Partzuergoak, Nafarroako Ingurumen Kudeaketak eta Iruñerriko 

Mankomunitateak. Horiek guztiak Hondakinen prebentziorako eta Ekonomia 

Zirkularra sustatzeko Bulegoko kideak dira.  

Bestetik, entitate kolaboratzaileen laguntza izan daiteke gai jakin batzuei buruzko 

puntuazioa emateko (Elikagaien Bankua, kudeatzeko sistema integratuen 

ordezkariak eta abar).  

 

SARIAK 

Etapa bakoitzeko bi sari emango dira (Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza eta 

Lanbide Heziketa). Honakoak izango dira: 

1
. S

A
R

IA
 

 
600 € ikastetxeetan jasangarritasun-neurriak aplikatzeko 

+ 600 € aisia-jardueretarako 

2
. S

A
R

IA
 

400 € ikastetxeetan jasangarritasun-neurriak aplikatzeko 
+ 400 € aisia-jardueretarako 

Bi ikastetxe gehienez sarituko dira partzuergoaren esparruan, eta beste bi, 

Iruñerriko Mankomunitatearen esparruan. 

Jasangarritasun-neurriak aplikatzeko sariaren zenbatekoa 2020ko abenduaren 31 

baino lehen justifikatu beharko da. Bestela, ikastetxeak ezin izango du lehiaketaren 

hurrengo edizioetan parte hartu.  

Aisia-jardueretarako sariaren zenbatekoa 2020ko ekainaren 30era arte baliatu 

ahalko da.  
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OINARRIAK ONARTZEA  

Lehiaketan parte hartzeak oinarriak onartzea dakar berekin, baita epaimahaiaren 

erabakiak ontzat ematea ere. 

Oinarriak ez betetzeak lehiaketatik kanporatzea ekar dezake, halaxe erabakitzen 

badu epaimahaiak. 
 

ESKUBIDEAK  

Ezarritako arauekin eta eman litezkeen arau osagarriekin bat ez datorren pertsona 

ororen parte-hartzea galarazteko eskubidea gordetzen dute entitate antolatzaileek. 

HONDAKINEI BURUZ IKASTETXEETAN EGINDAKO PROIEKTU 

BERRITZAILEENTZAKO sariketan parte hartzeak bideoak eta memoriak lagatzea 

dakar berekin, baita haiek erreproduzitu, banatu eta komunikatzeko eskubideak ere; 

proiektua sortu duen ikastetxearen izena aipatuko da betiere. 
 

DATUEN BABESTEA 

Araudiarekin bat, eskaera honekin batera bidalitako datu pertsonalak fitxategi baten 

sartuko dira, eta Gestión Ambiental de Navarra - Nafarroako Ingurumen Kudeaketa, 

S.A. arduratuko da haren kudeaketaz.  

Datuak ez zaizkio ezein entitateri lagako zuk aldez aurretik baimendu gabe, eta 

mugagabe gordeko dira zuk kontrakoa adierazi ezean. 

Eskubidea izango duzu datuak eskuratu, aldatu, tratamendua mugatu, ezabatu, 

eraman eta baliogabetzeko, eta emandako baimena baliogabetzeko ere. Eskubide 

horiek gauzatzeko, idatzi bat bidali beharko duzu, NANaren kopiarekin batera, Aita 

Adoain 219, behea –31015 Iruña (Nafarroa)– helbidera edo posta elektroniko 

honetara: info@gan-nik.es 

 Halaber, zure eskubideak gauzatzen ez badira, Datuak Babesteko Espainiako 

Bulegoan erreklamazioa aurkeztu ahal izango duzu. 

 

PUBLIZITATEA 

Lehiaketari buruzko informazioa bulegoaren webgunean eskuragarri egongo da: 

www.oprec-navarra.net. 

 

  

http://www.oprec-navarra.com/


 
 

 

ZALANTZAK ETA KONTSULTAK 

Zalantzak argitu eta kontsultak egiteko, idatzi posta elektroniko bat honako 

helbidera: opr@navarra.es 

mailto:opr@navarra.es

