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Pero además de eso, durante este curso hemos trabajado con el resto de 

colegios del municipio los diferentes temas que venimos trabajando durante 

estos últimos años (reciclaje, energía, consumo responsable…) para poder 
realizar el diagnostico municipal, que estamos llevando a cabo en diferentes 

sesiones. 

SANTURTZI IRAUNKORRA 



	

	

Aurten ere, Agenda 21 eguna ospatu genuen. Gure 

ingurumenarekin daukaun konpromezua irakurri 

genuen eta batxilergoko ikasleek txikientzat antzerki bat 

prestatu zuten. Pelikula desberdinen bidez amaitu genuen 

eguna. 

 

 

 

 

 

Azkenean perrexila banatu genuen ikasleen artean 

etxean landatzeko eta era horretan, 

ingurumenarekiko balioa bultzatu. Foto jasoneren 

ikaslea 

 

 
	

 

These Christmas we celebrated again our Belen exposition which 
were made with recycle material. 

Esta es una de las actividades del Colegio que, año tras año, más 

participación tiene. Nos encanta la idea de que tanto familias 

como alumnos trabajen juntos para crear estas obras de arte con  

ETA  GABONETAN… 



 

las que creamos una  maravillosa exposición, que atrae a muchas 

familias a visitarnos!! Aquí os dejamos unas cuantas fotos de 

nuestros artistas con sus obras de ARTE!! 

	

	

	

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 Los ganadores de los Belenes 2017 

 

THANK YOU FOR BEING SUCH WONDERFUL FAMILIES!!!!! 

 



2018ko Zuhaitzaren Eguna 
Erroak botatzen duen jardunaldia. 

 
	
	

Martxoaren 16an, Zuhaitzaren eguna 

ospatu zen gure herrian, Santurtzin. 

Ranzari parkean oraingo honetan, 

Serantes mendiko inguruetan beste 

urte batzuetan ospatu zenez gero. 

Zuhaitz Eguna,  naturaren garrantzitsuaren 

oroigarria da gure bizitzan.  

 Data hain garrantzitsu hau, ospatu ahal izan 

zen, Udala eta ikastetxe bakoitzaren Ingurumen 

Komisioei esker. Komisio hauek bertako ikasleek 

eratuta daude.  

 Gertaera honetara Santurtziko 12 ikastetxeko 

ikasleak joan ziren, haien artean: San Jorge, Santa Eulalia, Itsasoko 

Ama, Kantauri, Bihotz Gaztea, Hijas de la Cruz, Serantes, Emilia 

Zuza, Axular, San José de Calasanz, San Francisco Javier y San José 

Carmelitas. 

 Zuhaitz Eguna, Agenda 21ko eranskailu 

batzuk banatzen hasi ginen, bere maskota 

alaiarekin. 

 Entzun genuen Estibaliz Olabarri 

Gonzálezen, Ingurumeneko gure 



zinegotziaren diskurtsoa, bai eta 

olerki eta abesti batzuk ere, 

ikasleek kantatuak.  

 Gero, lagun ikusezina egin 

genuen, landare batekin eta 

amaitzeko, ikastetxe bakoitzak  2 

gereziondo landatu genituen. 

 Ondo pasatu genuen, ingurune 

naturalean gozatzen, ingurumena zaintzen eta errespetatzen ikasten 

genuen bitartean, eta beraz errepikatzeko esperientzia zela uste dugu. 

 

          CONFINT 
                                                                                                         

Gure eskolan DBH-ko kurtso 
guztiak hartzen dute parte 
sare honetan eta orain 
Busturiako Confint 2018 
prestatzen ari gara eta hara, 
gure ideiak eramango ditugu 

 

 

 

 

 



		

	

 
 

 
 

	

		

			

	

Campaña selva 
 

Azken denboraldian jakin da gure mugikorra sekretu bat 

gordetzen duela bere barnean, Coltan izeneko minerala, 

hain zuzen ere. Bai eztainu, bai kobalto bai Coltan oso 

preziatuak bilakatu dira elektronika arloan bere erabilpena 

dela eta. Coltan oso material berezia eta oso urria da 

naturan; colombita eta tantalita mineralen bitartez eratzen 

da.  

 

Mineral honen erauzketa, merkea izan daiteke baina ez erreza. Coltan 

gehiena Congoko Errepublika Demokratikoko Meategietatik ateratzen zen 

eta azken urteetan egindako zenbait ikerketa nabarmendu dute errekurtso 

naturalen ustiapen ilegala gertatu dela, haurren eskulana eta beste 

esklabotza erak erabiliz; batez ere, landa eremuetan, non miliziak 

meategien kontrola duten. 

 

 Coltanen eskaria gora egin du mugikorrak eratzen dituzten 

multinazionalek gero eta gailu txikiagoak egin nahi dituztelako, kapazitate 

handiagorekin.  

Eta gure asmoak hauexek dira: 

- IRAESeko blogean parte hartzea 
- Eskola jasangarria mantentzea 
- Euskadiko CONFINT-ean, baita estatukoan eta 

nazioartekoan ere, parte hartzea 
- Ondo pasatzea eta lagun berriak egitea 

	



 

Horrek suposatu du errealitate honen berri izan dugun arte, enpresek 

errekurtso naturalen ustiapen ilegala, esklabotasuna eta zenbait kasuetan 

haur eskulana sustatu egin dutela mineral hau kostu baxuetan erosi ahal 

izateko.  

      

Eta guk arazo honen aurrean zer egin dezakegu 

egoera hau gelditzeko?  

 
Gure mugikorrak, Tablets edo edozein 

gailu elektronikoa birziklatu!!  

Horretarako gure eskolatik kanpaina 

hau bultzatu nahi dugu, zeinean 

mugikorrak birziklatzeaz aparte, 

txinpantze bat babesean hartzea lortuko 

dugun!! 
	

	

	

	

	

	

	

		

	

	

	

	

	

CAMPAÑA 
Como en años anteriores recogeremos móviles que ya no uses . 
por cada móvil recibido esta campaña donara una cantidad de 
dinero . 

Por cada 30 móviles recogidos ofrecen apadrinar un chimpancé! 

El año pasado lo conseguimos , vamos a por otro este año 


