2019 URTEA

Ingurumenarekiko Konpromisoa

2019/2020 ikasturteko
Hobekuntza Plana

Durangoko Bartolomé Ertzilla Gradu Erdiko Kontserbatorioa eta Musika Eskolaren eginkizunen artean hezkuntzaren eskaintza dago, gure ikasleriari kalitatezko Heziketa eta Formazioa transmititzen, malgua eta pertsonalizatua.
Badakigu, Gradu Erdiko Kontserbatorio Profesionala eta Udal Musika Eskolan eskaintzen diren zerbitzuak, edozein giza aktibitate bezala, ingurunean eragiten dutela, ingurumen inpaktuak sortzen. Gainera, ingurumen baloreak hezkuntza aktibitate baloreekin batera sartzea beharrezkoa eta koherentziazkoa dela uste dugu.
Horregatik, iraunkortasun garapenean gure kontribuzioa egiten dugu, prebentzioaren
konpromisoa onartzen, eguneroko ingurumenaren kudeaketaren barne, gure ingu-

rumen portaera egunez egun hobetzen.
Gure ingurumen alderdi nagusiak identifikatzera eta ebaluatzera konprometitzen

Erosketa berdea
- Ingurumen irizpideak dituzten materialak lortu
Paper kontsumoa murriztu
- Partitura eta liburuak digitalizatu
- Papera berrerabiltzea sustatu
- Kopien kontrola egin eta ez soilik erositako papera, honela paperkontsumoaren handitzearen arrazoiak ezagutzeko.
Kontsumo arduratsua
- Ikasle gazteenen artean ingurumen-sentsibilizazioa ekintza bat egin

gara. Horrez gain, gure langileei gure aktibitatearekin eta bere funtzioekin erlazionatuta dauden buruzko formazioa ematen ere konpromisoa hartzen dugu, langileak sentsibilizatzen, lanpostuan duten portaera gure konpromisoa islatu dezaten.

2018/2019 ikasturteko
Hobekuntza Emaitzak

Gainera, etengabeko ingurumen hobekuntza lortzera ere konprometitzen gara,
baita ingurumen legediaren egokitzapena betekizuna lurtu arte ere, urtero ingurumen helburuak, zedeak eta programak definituz eta errebisatuz, aspektu nagusiak
murrizteko.
Prozesu hau, Durangoko Bartolomé Ertzilla Gradu Erdiko Kontserbatorioa eta
Musika Eskolan, Ingurugiro Kudeaketa Sistemaren markoan garatzen da, EKOS-

ENERGIA KONTSUMOA

CAN arauaren arabera.

Energia elektrikoaren kontsumoa egonkor mantendu da, nahiz eta ikasgela/
aretoetan irteterakoan argiak itzali behar direla gogorarazteko kartelak jarri diren.
Gas naturalaren kontsumoa %21 baino gehiago murriztu da (bai guztizko kontsumoa, baita erabiltzaileko kontsumoa ere). Ikasturte honetan termostatoak
behar bezala funtzionatzeko jarraibideak idatzi eta ikusgai jarri dira.

Ingurumen Portaera
Adierazleak

EROSKETA BERDEA
ENERGIA KONTSUMOA
Kontsumitutako energia (kWh) / langile eta
irakasleak
160,00

40,00

159,13

Kg

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00

25,00
20,00

35

2017/2018

2018/2019

30

26

25
20

15,00

15

10,00

10

15

5

5,00

0,00

0

0,00
2017/2018

Erosten den bulegoko materialaren %57ak ingurumen irizpideren bat betetzen
du, honek gastuaren ia %84a suposatzen duelarik.

40
30,68

30,00

120,00
kWh

36,03

35,00

139,51

140,00

45

Unitateak

180,00

PAPER KONTSUMOA
A4 paper unitateak / erabiltzaileak

CO2 ISURIAK
CO2 isuriak (kg) / langile eta irakasleak
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Informazio gehiago nahi izanez gero, sistemaren kudeatzailea hau da:
Leire Olivenza. Telf.: 946030035

PAPER-KONTSUMOA
2018/2019 ikasturtean paper-kontsumoak nabarmen egin du gora. Ikasturte
honetan ia 26 orri kontsumitu dira erabiltzaile bakoitzeko, aurreko urteko 15
orrien aldean.

