
 

 

 

 

 

MUGIKORTASUNARI BURUZKO IKASTETXEETAKO 

ONDORIOEN TXOSTENA 

 

TESTUINGURUA  

2016-2017 ikasturteko lehen hiruhilekoan, Oiartzungo Haurtzaro Ikastolan, Elizalde Herri 

Eskolan eta Elizalde Institutuan ikasleen adin ezberdinei egokitutako mugikortasunaren 

inguruko fitxak banatu genituen, eskola barruko diagnostikoa lantzeko. Fitxa hauen bidez, 

ikasleek, eskolarako bidean eta eskola inguruan aurkitzen dituzten mugikortasunaren inguruko 

arazo zein zailtasunen lanketa bat egitea proposatzen zen, eta baita ikastetxearen beraren 

egoera behartzea ere, mugikortasun nahiz irisgarritasunaren ikuspegitik.  

Hauek izan ziren diseinatu genituen material eta fitxa ezberdinak: 

 Garraiobide ezberdinei buruzko irudiak 

 LH 1. eta 2. mailakoei zuzendutako fitxak 

 LH 3. eta 4. mailakoei zuzendutako fitxak 

 LH 5. mailakoei zuzendutako fitxak 

 LH 6. mailakoei zuzendutako fitxa 

 DBHkoei zuzendutako fitxa 

 

Ikastetxeek lehen hiruhilekoan gaia landu eta urtarrilean zehar fitxak bildu eta emaitzak 

aztertu zituzten. Emaitza hauek landuz, ikastetxe bakoitzak adinaren arabera antolatutako 

ondorioen zerrenda prestatu zuen eta zenbait kasutan, ondorio horiek lantzen ere landu 

genien.  

Honakoak dira ikastetxe bakoitzaren ikerketetatik eratorritako emaitzak (morez markatu 

ditugu konpromisoak antzematen lagun dezaketen ondorioak):  
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HAURTZARO IKASTOLA 

LH 1 eta LH 2 

1. Ikasleen gehiengoa autoz joaten da ikastolara. 

2. Ikastolara iristeko espaloia estuegia da eta kroskak ditu. Irisgarritasun arazo bat da 

mugikortasun ezintasunak dituen edonorentzat eta karroentzat. Gainera, segurtasun 

mailako arrisku bat da. 

3. Ikastolara iristeko espaloien gainean autoak egoten dira eta oinezkoen bidea 

oztopatzen dute. 

4. Ikastolarako sarrera eta irteera orduetan trafiko handia sortzen da inguruan. Autoak 

espaloi gainean edo autobusari estropezu eginez kokatzen dira. 

LH 3 eta LH 4 

1. Ikasleen gehiengoa ikastolatik gertu bizi da, baina gertu egon arren, batzuk autoz doaz 

ikastolara. 

2. Ikastolarako bidean aurkitzen den arazo nagusia, zebra-bideetan oztopoak egoten 

direla da. Askotan autoak zebra-bidean gaizki aparkatuak egoten dira, batez ere, 

ikastolara sartzeko eta irteteko orduan. Gainera, lehen eta bigarren hezkuntzako 

ondorioetan esaten den bezala, espaloiak estuegiak dira. 

3. Lehen eta bigarren hezkuntzako ondorioetan aipatzen den bezala, ikastolara sartzeko 

eta irteteko garaian trafiko asko sortzen da inguruan. Udaltzaingoa egoten da 

normalean, baina zenbaitetan autoak gaizki aparkatuak eta espaloi gainean estropezu 

eginez egoten dira kokatuak. 

LH 5 

1. Ikastetxeko sarrera irisgarria da pertsona guztientzat. 

2. Ikastetxe barruko gelak, korridoreak eta beste instalazioak ere irisgarriak dira. Hala 

ere, zenbait tokitara iristeko buelta handiegia eman behar da, adibidez, anfiteatroko 

azken eskaileretan ez dago aldaparik. Beraz, erraztu behar litzateke. 

3. Ikastolako autobus zerbitzuak ez du eremurik egokiena bere zerbitzua bete eta 

ikasleak seguru sar daitezen. Aparkaleku orokorra txiki geratu baita eta autobusaren 

eremuak ez baitira maiz errespetatzen. Oinezkoen espaloia gehiago babesteaz gain, 

aparkaleku horren erabilera birplanteatu behar da. 

4. Ikastolan bizikletentzako aparkalekua bada, baina 5ak arte soilik. Ordutegi mugagabea 

behar luke. 
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5. Ikastolatik gertu, Xorrola autobus herrikoiaren geltokia dago. Eta ikasleen ordutegiekin 

bat egiten du normalean. Urrutiago Lurraldebusekoa. Bus markesina eta zutabea bada. 

6. Ikastolatik gertu, bada bizikletentzat aparkalekurik. Gertuena kiroldegian eta 

urrutirago plazan. Gehiago beharko lirateke. 

7. Ikastetxea gertu dagoenaren seinaleak badaude. 4 erne egoteko adierazten dutenak 

eta 1 informatiboa. 

8. Ikastola ingurua ez da segurua oinezkoak bertara etor daitezen. Okindegi aldea 

(Garmendia), plazako bidean baranda eza, labaderoko eskailerak, Iturriotzetik 

hilerrirako bidea, etab. 

9. Ikastolara bizikletan etortzen direnen kasuan, gehienak bere kabuz egiten du bidea (ez 

datoz taldean ikastolara). 

10. Ikastolako autobusak aparkatzeko lekua badu, baina autoek ez dute sarri 

errespetatzen eremu hori, beraz, autoen araberakoa da baliagarritasuna. 

LH 6 

1. Gurutzetik ikastolara autoz joaten dira ikasleak espaloirik ez dagoelako (oinez beldurra 

ematen du).  

2. Ugaldetxon ere espaloira iristeko leku arriskutsu batzuetatik pasa behar izaten da 

(Mateo jatetxea eta Intxixuren arteko errepidetik). 

3. Garmendia okindegiko biribilgunean trafiko handia  egoten da goizetan. 

4. Kiroldegiko espaloian kroska asko daude. 

5. Elizalde auzoko lurra kroskadun baldosez egina dagoenez oinezkoen eta gurpildun 

aulkien ibilbidea zaildu egiten da. 

6. Tronpeoko maldako norabidea (Makutso bidea) norabide batean jarri edo semaforo 

bidez erregulatzea. 

7. Gurpildun aulkietan edo haurren aulkiekin ibiltzeko garaian oztopo hauekin topo 

egiten da herritarra:  

 Tronpeoko maldan oso tarte txikia. 

 Espaloietan kroska asko. 

 Zenbaitetan autoak espaloi gainetan uzten dira. 

 Leku askotan eskailerak daude. 

 Iturriotzen: Iturriotzko zubia, frontoi inguruan kroska ugari. Orokorrean, espaloien 

egoera nahiko txarra da. 
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8. Ikastolako joan etorri gehienak kotxez egiten dira eta 0-15 minutu behar izaten dituzte 

etxetik ikastolara heltzeko.  

9. Ikastolara bizikletaz etortzean bakarka ateratzen dira (hau da, norbera bere kabuz).  

10. Oinez etortzerakoan normalean bideko seinale guztiak errespetatzen dira. 

11. Herrian zehar normalean oinez ibiltzen dira (auzoen baitan). Neguan autoz gehiago 

ibiltzen dira lehenago iluntzen duelako. 

12.  Normalean, Eskola Kiroleko joan etorriak autoz egiten dira eta hauen erdiak autoa 

partekatu egiten du. Bizikletaz ere esanguratsua da zenbat mugitzen diren. 

13.  Erosketak egiteko garaian Gurutzekoek autoz, eta erosketa kopuruaren baitan 

batzuetan etxe inguruan eta bestetan salmenta leku zabaletan egiten dira. Hala ere, ia 

beti autoz mugitzen dira.  

14.  Kirol instalazioetara oinez hurbiltzen da ikasleen erdia baino gehiago. 

DBH 

1.Ikasleen gehiengoa ikastolatik gertu bizi da eta oinez egiten du eskolarako bidea. 

2. Ikastolara autoz joaten direnak, ikastolarik urrun bizi dira edo gurasoen lantokiaren 

ibilbidean kokatzen da eskola. 

3. Ikastolara joateko bideetako kaleek, orokorrean, trafiko gutxi dute eta orokorrean 

segurua da oinez, bizikletaz zein patinean joateko.  

 Hala ere, zenbait puntutan arazoak aurki daitezke: 

 Garmendia okindegiaren aldea autoz beteta egoten da eta ez dago zebra-biderik. 

 Ikastolarako bidean kotxeak azkar joaten dira. 

 Tronpeoko malda, trafiko handia dagoenean, norabide bakarrekoa denez, 

inguruan pilaketak eta trafiko asko sortzen da eta oinezko zein bizikletentzako 

arriskutsua da. 

 Ikastolarako bidean zebra-bide gehiago eta espaloiak behar dira. Zehazki, 

Gurutzeko bidean ez dago espaloirik eta haurtzaindegi txikian zebra-bidea jartzeko 

beharra dago. 

 Karrikatik Altzibarrerako industrialdetik igarotzen den bidegorria konpontzeko 

beharra dago. 

4.Ikastolarako bidean seinaleztapen egokia dago. 

5. Ikastetxera bizikletaz joaten den gehiengoak bideko seinaleak ezagutzen ditu, 

errespetatu egiten ditu eta kaskoa jantzita eramaten du. 
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6. Kiroldegi edo kirol beste instalazioetara hurbiltzeko gehiengoak oinez egiten du bidea. 

7. Eskola kirola programan parte hartzen dutenen gehiengoak joan-etorriak oinez egiten 

dituen arren, beste askok autoa erabiltzen dute. 

8. Etxeko erosketak, gehiengoak supermerkatuetan egiten ditu eta bertara autoz joaten 

dira. Beste askok herrian edo auzoko komertzioetan egiten ditu, baina oso gutxik egiten du 

ibilbidea oinez. 

9. Ikastetxera oinez edo bizikleta zein patinean etortzeko behar diren hobekuntzak: 

 Espaloi eta bidegorri egokiak kokatu. Egoera txarrean dauden zatiak konpondu eta 

ez badago espaloi edo bidegorrik, eraiki. 

 Ikastetxera sartzeko eta irteteko orduetan trafikoa kontrolatu. Adibidez ikastetxe 

inguruko kaleetan auto bidez sarrerak eragotziz. 

 Ikastetxean bizikletak zein patinak uzteko lekua egokitu. 

 

ONDORIO OROKORRAK: 

Nahiz eta ikastetxe bakoitza kokaleku desberdin batean egon, eskolek landutako fitxetatik 

ateratako ondorioak bat datoz kasu askotan.  

Emaitza orokorrak aztertzean, ikasleek eskolarako bidean antzeko mugikortasun arazoak 

aurkitu eta eguneroko ibilbideak egiteko antzeko ohiturak dituztela ondoriozta daiteke.  

Eskolako diagnostikoa egiterako orduan Oiartzungo mugikortasunaren inguruko datu 

esanguratsuak biltzeko aukera izan dugunez, hauek lirateke ikasleen ustez hobetu beharko 

liratekeen herriko arazo zehatzak:  

 Elizalde ikastetxearen nahiz Haurtzaro Ikastolaren inguruetan trafiko handia izaten da 

eta segurtasunaren ikuspuntutik Udalak neurri osagarriak jartzea egokia litzateke 

 Haurtzaro Ikastolaren eremuari dagokionez, honako arazoak antzeman dituzte 

ikasleek: 

 Ikastolara iristeko espaloia estuegia da eta kroskak ditu. Irisgarritasun arazo bat da 

mugikortasun ezintasunak dituen edonorentzat eta haurtxoen aulkientzat. 

Gainera, segurtasun mailako arrisku bat da. 

 Ikastolarako bidean zebra-bide gehiago eta espaloiak behar dira. Zehazki, 

Gurutzeko bidean ez dago espaloirik eta haurtzaindegi txikian zebra-bidea 

jartzeko beharra dago. 

 Ikastolara iristeko espaloien gainean autoak egoten dira eta oinezkoen bidea 

oztopatzen dute. 
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 Ikastolarako sarrera eta irteera orduetan trafiko handia sortzen da inguruan. 

Autoak espaloi gainean edo autobusari estropezu eginez kokatzen dira. Okindegi 

aldea (Garmendia) arriskutsua gertatzen da puntako orduetan. 

 Ikastolako autobus zerbitzuak ez du eremurik egokiena bere zerbitzua bete eta 

ikasleak seguru sar daitezen. Aparkaleku orokorra txiki geratu baita eta 

autobusaren eremuak ez baitira maiz errespetatzen. Oinezkoen espaloia gehiago 

babesteaz gain, aparkaleku horren erabilera birplanteatu behar da. 

 Oiartzungo herritarrek egiten dituzten joan-etorri ezberdinak oinezkoentzat nahiz 

bizikleta erabiltzaileentzat segurua izan dadin, honako hutsuneak antzeman dira: 

 Ahal den kaleetan espaloiak jartzea komeni da 

 Zebrabide edo espaloietan autoa aparkatzen dutenei zuzendutako neurriak 

ezartzea 

 Bidegorrien egoera berrikustea eta ahal den heinean bidegorri zati berriak 

eraikitzea 

 Bidegurutzeak ondo seinaleztatzea 

 Zokolo bidea eta Ergoiengo bide gurutzeko (Fortaleza ondoan) zebra-bidea 

arriskutsua da, kotxeak abiadura azkarrean baitoaz. Puntu horretan neurri 

egokiak hartzea beharrezkoa ikusten dute ikasleek. 

 Ugaldetxon, espaloira iristeko leku arriskutsu batzuetatik pasa behar izaten da 

(Mateo jatetxea eta Intxixuren arteko errepidetik). 

 Kiroldegiko espaloian kroska asko daude. 

 Elizalde auzoko lurra kroskadun baldosez egina dagoenez oinezkoen eta 

gurpildun aulkien ibilbidea zaildu egiten da. 

 Tronpeoko maldako norabidea (Makutso bidea) norabide bakarrekoa bihurtu 

edo semaforo bidez erregulatzea, eguneko zenbait unetan trafiko handia 

izaten baita. Horrez gain, gurpildun aulkietan edo haurren aulkiekin ibiltzeko 

garaian oztopo handiak dituzte herritarrek puntu honetan.   

 Herriko zenbait tokitan eskailerak daude eta horiek gainditzeko heldu nahi den 

tokira iristeko buelta handia eman beharra ekartzen die zenbait oinezkori.  

 Iturriotzen: Iturriozko zubia hobetu beharra dago eta frontoi inguruan kroska 

ugari daude. Orokorrean, espaloien egoera nahiko txarra da. 

 Karrikatik Altzibarrerako industrialdetik igarotzen den bidegorria konpontzeko 

beharra dago ere. 

 Bestelako eskaerak:  Herrian zehar bizikleten aparkaleku gehiago jartze 


