
 

 

ENERGIA ETA 
URA 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
ERAIKINEN ENERGIA-EFIZIENTZIA 

 [3. maila] 





 
 

Eraikinen energia-efizientzia 

Edukia 
 

I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN IDENTIFIKAZIOA 
 
IZENA ................................................................................................................................................................ 6 
KODEA .............................................................................................................................................................. 6 
LANBIDE-ARLOA.............................................................................................................................................. 6 
LANBIDE-EREMUA........................................................................................................................................... 6 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA ......................................................................................... 6 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA .......................................................................................................... 6 
GAITASUN OROKORRA .................................................................................................................................. 6 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-ATALEN ZERRENDA ...................... 6 
LANBIDE-INGURUNEA..................................................................................................................................... 6 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN IRAUPENA................................. 7 

 
 
II PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN LANBIDE-PROFILA 

1
2 
3 

5 
4 

 
1. gaitasun-atala ........................................................................................................................................... 10 
ERAIKINETAKO INSTALAZIOEN ENERGIA-EFIZIENTZIA EBALUATZEA 

 
2. gaitasun-atala ........................................................................................................................................... 12 
ERAIKINEN ENERGIA-ZIURTAPENEKO PROZESUAN LAGUNTZEA 

 
3. gaitasun-atala ........................................................................................................................................... 13 
ETXEGINTZAN URAREN ERABILERA ERAGINKORRA KUDEATZEA 

 
4. gaitasun-atala ........................................................................................................................................... 15 
EGUZKI-INSTALAZIOEN PROIEKTUAK BIDERAGARRIAK DIREN ERABAKITZEA 

 
5. gaitasun-atala ........................................................................................................................................... 16 
ENERGIAREN ERABILERA ERAGINKORRA SUSTATZEA 

 
III PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIRAKO PRESTAKUNTZA 

1

6 

2 
3 
4
5 

 
1. prestakuntza-modulua: ............................................................................................................................ 20 
ERAIKINETAKO INSTALAZIOEN ENERGIA-EFIZIENTZIAREN EBALUAZIOA 
 
2. prestakuntza-modulua: ............................................................................................................................ 30 
ERAIKINEN ENERGIA-ZIURTAPENA 
 
3. prestakuntza-modulua: ............................................................................................................................ 35 
EFIZIENTZIA ERAIKINETAKO URAREN ERABILERAN 
 
4. prestakuntza-modulua: ............................................................................................................................ 38 
EGUZKI-INSTALAZIOEN BIDERAGARRITASUNARI BURUZKO AZTERLANAK 
 
5. prestakuntza-modulua: ............................................................................................................................ 44 
ENERGIAREN ERABILERA ERAGINKORRAREN SUSTAPENA ERAIKINETAN 
 
6. prestakuntza-modulua: ............................................................................................................................ 46 
ERAIKINEN ENERGIA-EFIZIENTZIAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

3 

 
 

 

 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA SARTZEKO IRIZPIDEAK 

PRESTATZAILEAK ......................................................................................................................................50 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK .....................................................................................51 
 
SARTZEKO IRIZPIDEAK..............................................................................................................................52 

 
 

4 

 
 
 

 



 
 

Eraikinen energia-efizientzia 

 
 

 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA 

 
 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
ERAIKINEN ENERGIA-EFIZIENTZIA 
 
KODEA 
ENAC0108 
 
LANBIDE-ARLOA 
Energia eta ura. 
 
LANBIDE-EREMUA 
Energia-efizientzia. 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
ENA358_3 Eraikinen energia-efizientzia (1698/2007 EDa, 2007ko abenduaren 14koa). 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 
GAITASUN OROKORRA 
Energiaren erabilera eraginkorra kudeatzea, eraikinetako energia- eta ur-instalazioen efizientzia ebaluatzea, eraikinen 
energia-ziurtapeneko prozesuan laguntzea, eguzki-instalazioen ezarpena bideragarria den erabakitzea, energiaren erabilera 
eraginkorra sustatzea eta hobetzeko proposamenak egitea, betiere eskatutako kalitatearekin, indarreko araudia betez eta 
segurtasun-baldintzetan. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1194_3: Eraikinetako instalazioen energia-efizientzia ebaluatzea. 
-  UC1195_3: Eraikinen energia-ziurtapeneko prozesuan laguntzea. 
- UC1196_3: Etxegintzan uraren erabilera eraginkorra kudeatzea. 
- UC0842_3: Eguzki-instalazioen proiektuak bideragarriak diren erabakitzea. 
- UC1197_3: Energiaren erabilera eraginkorra sustatzea. 
 
LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Lanbide-jarduera norberaren kontura zein enpresetan garatzen du, betiere bideragarritasun-azterlanak egin eta 
eraikinetan energia-instalazioak sustatu, ezarri eta mantentzen edo energia-ziurtapenak eta -auditoriak egiten 
jarduten duten enpresak (publiko nahiz pribatu) izanik. 
 
Produkzio-sektoreak 
Energiaren sektorean kokatzen da, produkzio-jardueretan, hau da, bizitegitarako edo bizitegitarako ez diren 
administrazioaren, irakaskuntzako, osasungintzako eta abarreko eraikinetan energia-hornidurako instalazioak 
sustatzen, muntatzen, ustiatzen eta mantentzen; edo bestela, energia-auditorietan espezializatutako enpresetan, 
kontrol-erakundeetan, arkitektura-estudioetan, ingeniaritza-enpresetan eta etxegintzako enpresa sustatzaileetan. 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
Energia-kudeatzailea. 
Energia-efizientziako programen sustatzailea. 6 
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Eraikinen energia-ziurtapeneko prozesuen laguntzailea. 
Eraikinen energia-efizientziako teknikaria. 

 
 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK

UF0565: Energia-efizientzia eraikinetako 
berokuntzaren eta ur bero sanitarioaren 
instalazioetan. 

90 

UF0566: Energia-efizientzia eraikinetako 
klimatizazio-instalazioetan. 90 

UF0567: Energia-efizientzia barneko 
argien eta kanpoko argiztapenaren 
instalazioetan. 

60 

MF1194_3 
Eraikinetako instalazioen energia-
efizientziaren ebaluazioa. 

300 

UF0568: Eraikinetako instalazioen 
mantentze-lanak eta hobekuntza. 60 

UF0569: Etxegintza eta eraikinetako 
energia-efizientzia. 90 

UF0570: Eraikinen energia-kalifikazioa. 60 MF1195_3 
Eraikinen energia-ziurtapena. 240 

UF0571: Eraikinetako energia-
efizientziarekin lotutako programa 
informatikoak. 

90 

UF0572: Eraikinetako ur-hornidurako eta 
saneamenduko instalazio eraginkorrak. 60 MF1196_3 

Efizientzia eraikinetako uraren 
erabileran. 

100 UF0573: Eraikinetako ur-hornidurako eta 
saneamenduko instalazioen mantentze-
lan eraginkorrak. 

40 

UF0212: Eguzki-potentziala zehaztea. 40 MF0842_3 (ZEHARKAKOA) 
Eguzki-instalazioen 
bideragarritasunari buruzko 
azterlanak. 

120 
UF0213: Energia-premiak eta eguzki-
instalazioen proposamenak. 80 

MF1197_3 
Energiaren erabilera 
eraginkorraren sustapena 
eraikinetan. 

40 
  

MP0122 
Eraikinen energia-efizientziako 
lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak. 

120 
  

IRAUPENA, GUZTIRA 920  
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1. gaitasun-atala 
ERAIKINETAKO INSTALAZIOEN ENERGIA-EFIZIENTZIA 

EBALUATZEA 
 

2. gaitasun-atala 
ERAIKINEN ENERGIA-ZIURTAPENEKO PROZESUAN 

LAGUNTZEA 
 

3. gaitasun-atala 
ETXEGINTZAN URAREN ERABILERA ERAGINKORRA 

KUDEATZEA 
 

4. gaitasun-atala 
EGUZKI-INSTALAZIOEN PROIEKTUAK BIDERAGARRIAK 

DIREN ERABAKITZEA 
 

5. gaitasun-atala 
ENERGIAREN ERABILERA ERAGINKORRA SUSTATZEA 
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1. gaitasun-atala:  
ERAIKINETAKO INSTALAZIOEN ENERGIA-EFIZIENTZIA EBALUATZEA 

 
Kodea: UC1194_3 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Bero- eta hotz-sorgailuek, haizagailuek, zirkuladoreek eta hodi-sare nahiz banaketa-tutuek indarreko araudiaren 
eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzea, instalazioaren energia-efizientziari dagokionez eta, hala badagokio, baita 
dagozkien izapideak kudeatzen direla ere. 

BI1.1 Bero- eta hotz-sorgailuak, haizagailuak, zirkuladoreak eta hodi-sare nahiz banaketa-tutuak identifikatu eta 
zuzenean lokalizatzen dira edo, bestela, dagokien dokumentazio teknikoan oinarrituta, eta horien guztien ezaugarri 
teknikoak zehaztea eta araudietako eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzea. 
BI1.2 Instalazioen aldi bereko gehieneko energia-eskaria zehatz-mehatz zehazten da katalogoetan eta 
eskuliburuetan oinarrituta, arauzko esperimentu-proben bitartez, enpresa hornitzaileen fakturen bitartez edo 
erabiltzaileak zuzenean emandako informazioaren bitartez, eta eguneko hainbat ordutan eta urteko hainbat 
hilabetetan izaten diren gorabeherak kontuan izan behar dira. 
BI1.3 Fluido garraiatzaileen banaketa-sareen bitartez izaten diren bero-irabaziak edo -galerak zehazteko kalkuluak 
egiten dira, taulak eta abakoak abiapuntu hartuta, eta neurtzeko tresnak erabilita edo arauzko esperimentu-probak 
eginda. 
BI1.4 Emaria, presioa, tenperatura edo energia-instalazioetan kontrolatzen den beste edozein aldagai neurtzeko 
tresnen adierazpenak interpretatu egiten dira eta balioak funtzionamendu eraginkorraren parametroen barruan 
daudela egiaztatu. 
BI1.5 Sorgailuaren, fluido garraiatzaileen propultsio-ekipamenduen eta muturreko unitateen errendimendua 
erreferentziazko prozedura teknikoaren arabera lortzen da, katalogoetan eta eskuliburuetan oinarrituta edo 
arauzko esperimentu-proben bitartez eta, kasuan kasu, indarreko araudia betetzen dela egiaztatzen da. 
BI1.6 Beroaren eta hotzaren hodi-sareen eta banaketa-tutuen isolamendu termikoaren egoera, ezaugarri teknikoak 
eta egokitasuna indarreko araudiaren araberakoak direla egiaztatzen da. 
BI1.7 Egindako mantentze-lanetako eragiketen erregistroa eguneratuta dagoela eta indarreko araudiaren arabera 
egiten dela egiaztatzen da eta, hala badagokio, behatutako desbideratzeen edo ez-betetzeen berri eman behar da. 

LB2: Kontrol-sistemek, telekudeaketa-sistemek, neurgailuek eta energia berreskuratzeko sistemek indarreko araudia 
betetzen dutela egiaztatzea, instalazioaren energia-efizientziari dagokionez. 

BI2.1 Kontrol-sistemen, telekudeaketa-sistemen, neurgailuen eta energia berreskuratzeko sistemen elementuak 
identifikatu eta lokalizatu egiten dira eskuragarri dagoen dokumentazio grafikoan oinarrituta. 
BI2.2 Emaria, presioa, tenperatura edo energia-instalazioetan kontrolatzen den beste edozein aldagai neurtzeko 
tresnen adierazpenak interpretatu egiten dira neurria lortzeko, ezarritako prozedurari jarraikiz. 
BI2.3 Kontrol-elementuek eta neurgailuek zehatz-mehatz funtzionatzen dutela egiaztatzen da eta, kasuan kasu, 
indarreko araudia betetzen dutela. 
BI2.4 Kontrol-azpisistemek sorkuntza-sistemarekin duten elkarreragina behar bezalakoa dela egiaztatzen da, 
energia-efizientziaren ikuspegitik begiratuta. 
BI2.5 Energia berreskuratzeko (kanpoko airearekin doako hoztearen bitartez, erauzketa-airearen beroa 
berreskuratzearen bitartez edo zonifikazioaren bitartez) sistemen efizientziak zehatz-mehatz eskuratzen dira, 
katalogoetan eta eskuliburuetan oinarrituta edo arauzko esperimentu-proben bitartez. 
BI2.6 Egindako mantentze-lanetako eragiketen erregistroa eguneratuta dagoela eta indarreko araudiaren arabera 
egiten dela egiaztatzen da eta, hala badagokio, behatutako desbideratzeen edo ez-betetzeen berri eman behar da. 

LB3: Ezarritako prozedurei jarraikiz, barneko argien eta kanpoko argiztapenaren instalazioek energia-efizientziaren 
eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzea, indarreko araudiaren arabera. 

BI3.1 Argiztapen-instalazioetako elementuak identifikatu eta lokalizatu egiten dira eskuragarri dagoen 
dokumentazio grafikoan oinarrituta. 
BI3.2 Instalatutako luminaria-mota bakoitzaren errendimendua identifikatu egiten da taulak eta abakoak abiapuntu 
hartuta edo zehaztu egiten da neurgailuak erabilita edo arauzko esperimentu-probak eginda, eta betiere indarreko 
araudia betetzen dutela egiaztatzen da. 
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BI3.3 Argi-instalazioko guneen energia-efizientziaren balioa kalkulatu egiten da eta indarreko araudian eskatutako 
muga-balioak betetzen dituela egiaztatzen da. 
BI3.4 Kontrol- eta erregulazio-sistemen existentzia eta egokitasuna egiaztatu egiten da argi naturalaren 
aprobetxamendua optimizatzeko eta indarreko araudia betetzeko. 
BI3.5 Egindako mantentze-lanetako eragiketen erregistroa eguneratuta dagoela eta indarreko araudiaren arabera 
egiten dela egiaztatzen da eta, hala badagokio, behatutako desbideratzeen edo ez-betetzeen berri eman behar da. 

LB4: Eraikinetako instalazio termikoetan energia elektrikoaren erabilera mugatzeko eta energia berriztagarriak 
erabiltzeko eskakizuna betetzen dela egiaztatzea, indarreko araudiari jarraikiz. 

BI4.1 Gastu energetiko konbentzionalaren faktura guztiak zehatz-mehatz interpretatzen dira. 
BI4.2 Ordu-kontagailuen eta kontsumoak kontabilizatzeko aparatuen irakurketak erregistratu eta prozesatu egiten 
dira finkatutako prozeduraren arabera. 
BI4.3 Guztizko energia-eskariari dagokionez, energia konbentzionalen ekarpenarekin betetzen den zatia zehaztu 
egiten da eta aplikatu beharreko araudian eskatzen diren mugak betetzen direla egiaztatzen da. 
BI4.4 Besteak beste, ur bero sanitarioa produzitzeko, igerilekuak berotzeko eta elektrizitatea sortzeko energia 
berriztagarriekin bete beharreko gutxieneko energia-eskaria aplikatu beharreko araudian ezarritako prozeduraren 
arabera zehazten da. 
BI4.5 Proiektatutako edo egindako energia-instalazioetan energia berriztagarrien aprobetxamenduarekin lotutako 
eskakizunak indarreko araudiaren arabera betetzen direla egiaztatzen da eta, hala badagokio, behatutako 
desbideratzeen edo ez-betetzeen berri eman behar da. 

LB5: Instalazioen energia-efizientzia areagotzeko hobekuntza-proposamenak biltzen dituzten txostenak egitea. 
BI5.1 Instalazioaren funtzionamendu eraginkorrean izaten diren puntu kritikoak zehaztu egiten dira eta energiaren 
kontsumo optimoa zergatik ez den lortzen finkatu behar da, arrazoiak teknikoak edo erabiltzaileen ohiturekin eta 
jokabideekin lotutakoak izanik ere. 
BI5.2 Hobetzeko teknologiak eta sistema teknikoak ebaluatu eta hautatu egiten dira eta horiek aplikatzeko 
beharrezkoak diren kalkuluak eta eskemak egiten dira, baita multzoaren efizientzian dauden hobekuntza-marjinak 
zehaztu ere. 
BI5.3 Instalazio termikoak eta argiztapen-instalazioak hobetzeari eta egokitzeari buruzko txostenak eta 
deskribapen-memoriak garatzean beharrezkoak diren justifikazioak (teknikoak eta efizientziarekin, 
ingurumenarekin eta ekonomiarekin lotutakoak) txertatzen dira. 

LB6: Instalazioetako energia-efizientziaren ikuskapen-eragiketetan arriskuen prebentzioari, segurtasunari, osasunari eta 
ingurumenari lotutako arau eta neurrien aplikazio egokia antolatzea eta kontrolatzea. 

BI6.1 Instalazioetako energia-efizientzia ikuskatzearen ondoriozko lanbide-arriskuak identifikatu eta kontrolatu 
egiten dira. 
BI6.2 Instalazio termikoaren segurtasun-azpiegituren kudeaketa, hedapen eta kokapen egokia gainbegiratu eta 
kontrolatu egiten da. 
BI6.3 Ikuskapenetan erabilitako segurtasun- eta babes-ekipamendu pertsonalen erabilera, funtzionamendua eta 
kontserbazio-egoera gainbegiratu egiten da, betiere horien operatibotasuna bermatzeko. 
BI6.4 Instalazio termikoei dagokienez, segurtasun-planaren aplikazioa gainbegiratu egiten da. 
BI6.5 Instalazioen efizientzia ikuskatzeko prozesuari lotutako larrialdi-plana gainbegiratu egiten da. 
BI6.6 Instalazioen efizientzia ikuskatzeko prozesuaren ondoriozko ingurumen-arriskuak ebaluatu eta kontrolatu 
egiten dira, neurri prebentiboak edo zuzentzaileak hartzeko. 

 
Lanbide-testuingurua: 
  
Proiektuak eta aurreproiektuak. Marrazketa-lanabesak. Ordenagailu pertsonala eta helburu orokorreko programa 
informatikoak. Energia-ikuskapeneko prozesuetan erabiltzen diren erreferentziako programa informatikoak. Energia-
aldagaiak neurtzeko ekipamenduak. 
Produktuak edo emaitzak 
Eraikinetako energia-instalazioen efizientzia egiaztatua. Eraikinetako instalazioen energia-efizientzia hobetzeko 
proposamenak. 
Energia-efizientziaren eta energia aurrezteko eskakizunak betetzen direla egiaztatzen duten dokumentuak. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Araudiak. Energia aurrezteko programak. Energia-jarraipeneko indizeak. Proiektuak. Eraikinaren liburua. Instalazioaren 
ziurtagiria. Erabilerari eta mantentze-lanei buruzko eskuliburua. Mantentze-lanen ziurtagiria. Ikuskapen-ziurtagiria. 
Kontsumoen kontabilitate-sistemak. Txosten eta gomendio teknikoak eta erabilerari buruzkoak. Segurtasun- eta larrialdi-
planak. Eraikinaren, instalazioen eta ekipamenduen energia-ziurtapena. Eraikinetako Instalazio Termikoen 
Erregelamendua. Eraikuntzaren Kode Teknikoa. 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
ERAIKINEN ENERGIA-ZIURTAPENEKO PROZESUAN LAGUNTZEA  

 
Kodea: UC1195_3 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Klima-zona jakin batean kokatutako eraikin baten eraikuntza-parametroak energia-eskaria mugatzearekin lotutako 
finkatutako gutxieneko lege-baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen laguntzea eta, horretarako, erreminta eta programa 
informatiko homologatuak erabiltzea. 

BI1.1 Eraikinaren inguratzaile termikoa osatzen duten barne-partizioei eta itxiturei dagozkien eraikuntza-
parametroak kalkulatzeko, kasuan kasu, aplikatu beharreko erreminta eta programa informatiko homologatuak 
erabiltzen dira. 
BI1.2 Eraikinaren eraikuntza-parametroak araudian eskatutako gutxieneko datuekin alderatzen dira energia-
eskariaren mugaren eskakizuna betetzearren eta, kasuan kasu, aplikatu beharreko erreminta eta programa 
informatiko homologatuak erabiltzen dira. 
BI1.3 Itxituren barnealdean eta gainazalean gertatzen diren kondentsazioak legez finkatutako mugen barruan 
daudela egiaztatzen da. 
BI1.4 Eraikinaren aire-infiltrazioak eraikina baldintza normaletan erabiltzeko legez finkatutako mugen barruan 
daudela egiaztatzen da; izan ere, aire-infiltrazioen ondorioz energia-galerak izaten dira. 
BI1.5 Eraikinaren energia-eskariaren mugaren eskakizuna betetzen dela ebaluatzen da erreferentziako 
eraikinarekin alderatuta eta, kasuan kasu, aplikatu beharreko erreminta eta programa informatiko homologatuak 
erabiltzen dira. 

LB2: Proiektuan dauden edo eraikitako eraikinen energia-kalifikazioan laguntzea aplikatu beharreko araudian finkatutako 
metodologiaren arabera eta, horretarako, programa informatiko homologatuak erabiltzea. 

BI2.1 Eguzki-sistema pasiboen eta eguzki-babeseko sistemen ekarpena kontuan izaten da energia-eskaria 
kalkulatzeko prozesuan. 
BI2.2 Berokuntzaren, ur beroaren, aire girotuaren, aireztapeneko eta argiztapeneko instalazioen batez besteko 
ordu-errendimendua aintzat hartzen da azken energia-kontsumoa kalkulatzeko prozesuan. 
BI2.3 Energia-iturri berriztagarrietan oinarritutako klimatizazio-sistemak edo elektrizitatea sortzeko sistemak eta 
kogenerazio bidez sortutako elektrizitatea kalkulatzeko garaian eraikinaren energia-eskaria betetzerakoan 
zenbaterainoko eragina duten zehaztu behar da. 
BI2.4 Eraikinaren energia-eskariari buruz lortutako datuak erreferentziako programa informatikoan sartzen dira 
eraikinaren energia-kontsumoa kalkulatzeko. 
BI2.5 Kalifikazioa lortzeko kasuan kasu erabiltzen den erreferentziako eraikinaren ezaugarriak erregelamendu 
bidez zehaztutakoaren arabera erabakitzen dira. 
BI2.6 Eraikinaren energia-kalifikazioaren indizea lortzeko, kalkulatutako datuak eta onartutako dokumentuetatik 
ateratako datuak sartu behar dira erregelamendu bidez ezarritako formuletan. 
BI2.7 Energia-kalifikazioaren legezko akreditazioak edo etiketak eskatzen dituen espezifikazio teknikoak indarreko 
araudiaren arabera betetzen dira. 

LB3: Eraikinen energia-ziurtapeneko prozesuan administrazio-kudeaketarekin eta plangintzarekin lotutako 
dokumentazioa osatzen laguntzea. 

BI3.1 Eraikinen energia-ziurtapena lortzeko prozesuaren fase bakoitza planifikatzeko beharrezkoak diren 
kronogramak egiteko garaian nahitaez bete beharreko faseak eta epeak kontuan izan behar dira. 12 
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BI3.2 Eraikinen behin-behineko eta behin betiko energia-ziurtapena lortzeko eskatzen den dokumentazioa landu 
egiten da, baita horri dagozkion administrazio-prozesuen jarraipena egin ere. 
BI3.3 Eraikinen energia-ziurtapena eguneratzeko, berritzeko eta, hala badagokio, hobetzeko eskatzen den 
dokumentazioa organo eskudunak ezarritako baldintzen arabera kudeatzen da. 
BI3.4 Energia-ziurtapeneko prozesuarekin lotutako informazioa eta aholkularitza (jabeari, erabiltzaileari edo 
sustatzaileari zuzendutakoa) zuzenean ematen dira edo, bestela, horretarako beharrezkoa den dokumentazioa 
prestatuta. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Proiektuak eta aurreproiektuak. Marrazketa-lanabesak. Ordenagailu pertsonala eta helburu orokorreko programa 
informatikoak. Etxegintzan energia-aurrezkia kalkulatzeko prozesuetan eta energia-ziurtapeneko prozesuetan erabiltzen 
diren erreferentziako programa informatikoak. Energia-aldagaiak neurtzeko ekipamenduak. 
Produktuak edo emaitzak 
Energia-efizientziaren eta energia aurrezteko eskakizunak betetzen direla egiaztatzen duten fitxak. Txostenak eta 
memoriak. Energia-eskarien kalkuluak. Eraikinen energia-efizientzia hobetzeko proposamenak. Energia-kalifikazioa. 
Eraikinaren energia-ziurtapena. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuak, memoria teknikoak, hasierako eskemak eta diagramak. Espezifikazio teknikoak. Kronogramak. Katalogoak. 
Zerbitzu- eta erabilera-eskuliburuak. Ziurtagiriak, ziurtapen-eskaerak. Ordainagiriak, fakturak eta kontsumoaren datu 
erregistratuak. Datu klimatologikoak. Segurtasunari eta osasunari buruzko araudiak. Ingurumena babesteko arauak. 
Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua. Eraikuntzaren Kode Teknikoa. Eraikinen energia-efizientziaren 
ziurtapenari buruzko legeria.

 
 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala: 
ETXEGINTZAN URAREN ERABILERA ERAGINKORRA KUDEATZEA 

 
Kodea: UC1196_3 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Hargailuetako ur-kontsumoaren adierazleen parametroak ebaluatzea eta kontrol-sistemen eta eraikinetan uraren 
zentzuzko erabilera egiteko erabiltzen diren bestelako gailuen efizientzia zehaztea. 

BI1.1 Ur-hornidurako instalazio baten elementuak identifikatu egiten dira, zuzenean edo dagokion dokumentazio 
teknikoa abiapuntu hartuta. 
BI1.2 Etxebizitzetan, merkataritza-lokaletan, hoteletan, establezimendu sanitarioetan, egoitzetan edo hirugarren 
sektoreko bestelako establezimenduetan ohikoak diren hargailuetako ur-kontsumoaren parametroak katalogoetan 
eta eskuliburuetan oinarrituta zehazten dira edo, bestela, arauzko esperimentu-proben bitartez. 
BI1.3 Emaria, tenperatura, bolumena edo ur-hornidurako nahiz saneamenduko instalazioetan kontrolatzen den 
beste edozein aldagai neurtzeko tresnen bitartez lortutako datuak interpretatu egiten dira eta balioak 
funtzionamendu efizienterako ezarritako parametroen barruan daudela egiaztatu. 
BI1.4 Etxebizitzetan, merkataritza-lokaletan, hoteletan, osasun-establezimenduetan, egoitzetan edo hirugarren 
sektoreko bestelako establezimenduetan uraren kontsumo eraginkorra egiteko kontrol-sistemen ezaugarriak, 
efizientzia eta egokigarritasuna ebaluatu egiten dira, katalogoetan eta eskuliburuetan oinarrituta edo, bestela, 
probak in situ eginda. 

LB2: Eraikinetako uraren kontsumoak eta erabilerak ebaluatzea eta instalazioen ezaugarriak egokiak ote diren aztertzea, 
erabiltzaileen eskariei eta uraren erabilera eraginkorrari dagokienez. 13 
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BI2.1 Ur-kontsumoa zehazteko beharrezkoa den informazioa, hargailuen aldi bereko erabileraren faktorea, 
urtaroen aldagaia eta kontsumoen historikoa enpresa hornitzaileen fakturen bitartez lortzen dira, erabiltzaileak 
zuzenean informazioa emanda edo proba enpirikoen eta instalazioen egiazko funtzionamenduarekin lotutako 
bestelako prozeduren bitartez. 
BI2.2 Uraren erabilerak kategoria estandarizatuen arabera sailkatzen dira eta kontsumoaren datu errealak 
kategoria bakoitzeko erreferentziako kontsumoekin alderatzen dira. 
BI2.3 Instalazioaren funtzionamendu eraginkorrean izaten diren puntu kritikoak zehaztu egiten dira eta uraren 
kontsumo optimoa zergatik ez den lortzen finkatu behar da, arrazoiak teknikoak edo erabiltzaileen ohiturekin eta 
jokabideekin lotutakoak izanik ere. 
BI2.4 Ur-hornidurako instalazioaren azterketaren, ebaluazioaren eta diagnostikoaren ondoriozko dokumentazioa 
modu formalizatuan egiten da, dagokion txostenaren bitartez. 
BI2.5 Uraren horniduran eta kontrolean efizientzia hobetzeko instalazio-moten eta teknologien ezaugarriak, 
efizientzia eta egokigarritasuna ebaluatu egiten dira eta errendimendua eta funtzionamendua finkatutako 
parametroen barruan daudela egiaztatzen da. 

LB3: Ur-instalazioen mantentze-lanetako aldizkako eragiketak arauzko prozeduren arabera egin eta erregistratu direla 
egiaztatzea, baita behar besteko mailarekin ere, energia-efizientziaren ikuspegitik begiratuta. 

BI3.1 Mantentze-lanetako aldizkako eragiketak identifikatu egiten dira, dagokion eskuliburuan edo ekipamenduen 
argibideetan. 
BI3.2 Ur-hornidurako instalazioen eragiketako eta mantentze-lanetako prozedurak gainbegiratu egiten dira, 
kalitatearen, segurtasunaren eta uraren zentzuzko erabileraren printzipioei jarraikiz. 
BI3.3 Hargailuen eta uraren erabilera eraginkorra erregulatzeko eta kontrolatzeko sistemen mantentze-lanetako 
eragiketak finkatutako prozeduren arabera erregistratu direla egiaztatzen da. 
BI3.4 Ur-hornidurako instalazioen efizientzia gainbegiratzearekin eta kontrolatzearekin lotutako dokumentazioa 
finkatutako erregelamentazioaren arabera betetzen da, kasuan kasu. 

LB4: Ura modu eraginkorrean erabiltzeko eta aurrezteko aukerak diseinatzea eta proposatzea. 
BI4.1 Ur-hornidurako instalazio bat hobetzeko puntu kritikoak ebaluatu egiten dira, aurrezki-marjinak zehaztearren. 
BI4.2 Eraikinetako ur-hargailuak kategoria objektiboen arabera sailkatzen dira kontsumoan duten efizientziaren 
arabera; hartara, errazagoa da aukera egitea aurreztearekin lotutako irizpideen arabera. 
BI4.3 Hargailuak hautatzeko garaian, marka komertzialei, prezioei, kontsumo-ezaugarriei, energia-sailkapenei eta 
bestelako datu interesgarriei buruz aldez aurretik egindako datu-baseak erabiltzen dira. 
BI4.4 Eraikin jakin baten kasuan eta baldintza jakin batzuetarako, hobetzeko teknologiak eta sistema teknikoak 
hautatu egiten dira eta horiek ezartzeko beharrezkoak diren kalkuluak eta eskemak egiten dira. 
BI4.5 Ur-hornidurako instalazioak hobetzeari eta egokitzeari buruzko txostenak eta deskribapen-memoriak 
garatzean beharrezkoak diren justifikazioak (teknikoak eta efizientziarekin, ingurumenarekin eta ekonomiarekin 
lotutakoak) txertatzen dira. 
BI4.6 Ur-kontsumoan aurrezteko aukerei eta teknikei buruz kontsumitzaileei eta erakundeei ematen zaien 
informazioan efizientzia hobetzeko proposamenak azaldu behar dira eta sortzen diren zalantzei erantzun behar 
zaie. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Proiektuak eta aurreproiektuak. Marrazketa-lanabesak. Ordenagailu pertsonala eta helburu orokorreko programa 
informatikoak. Uraren kudeaketan espezializatutako programa informatikoak. Emaria neurtzeko ekipamenduak; 
erregistradoreak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Memoriak, txostenak eta aurrekontuak, eraikinetako uraren erabilera eraginkorrari buruzkoak. Ur-instalazioak hobetzeko 
aukerak eta planteamendua. Ur-instalazioen efizientzia egiaztatua.

Erabilitako edo sortutako informazioa 
 Proiektuak, memoria teknikoak, hasierako eskemak eta diagramak. Eraikinaren liburua. Mantentze-lanei buruzko 
eskuliburua. Espezifikazio teknikoak. Katalogoak. Zerbitzu- eta erabilera-eskuliburuak. Ordainagiriak, fakturak eta 
kontsumoaren datu erregistratuak. Segurtasunari eta osasunari buruzko araudiak. Ingurumena babesteko arauak. 
Aplikatu beharreko arauak eta ordenantzak. 
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4. gaitasun-atala: 
EGUZKI-INSTALAZIOEN PROIEKTUAK BIDERAGARRIAK DIREN 
ERABAKITZEA 

 
Kodea: UC0842_3 

4 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Erabiltzailearen energia-premiak eta -interesak ebaluatzea eta sailkatzea, energia-hornidura egokiena zein den eta 
zer ezaugarri dituen erabakitzeko. 

BI1.1 Erabiltzailearen energia-premiak sailkatu egiten dira aplikazioen arabera, hargailuen espezifikazioen arabera 
eta bete beharreko energia-eskariaren ezaugarrien arabera. 
BI1.2 Energia elektrikoaren premiak kuantitatiboki zehazten dira eta oinarrizko parametroak finkatzen dira, 
hargailu-motetan oinarrituta. 
BI1.3 Energia termikoaren premiak kuantitatiboki zehazten dira eta oinarrizko parametroak finkatzen dira, batik bat, 
ekipamenduen eta instalazioen urtaroaren araberako urteko batez besteko errendimenduak, mantentze-egoeraren 
arabera. 
BI1.4 Urtaroaren araberako erabileraren aldagaia, erabilera-denborak, laneko tenperaturak eta 
aldiberekotasunaren faktorea zehaztu eta irudikatu egiten dira onartutako informazio-iturriak erabilita eta 
erabiltzaileak emandako datuetan oinarrituta. 
BI1.5 Erabiltzaile baten energia-premiak eta diagnostikoa egiteko, horniduraren aukera guztiak, kostu ekonomiko 
globalak eta instalazioaren amortizazioa kontuan izan behar dira. 

LB2: Gune baten eguzki-potentziala zehaztea eguzki-energia aplikatzeko aukerei buruzko erabakiak hartzeko. 
BI2.1 Eguzki-erradiazio globalaren, eguneko batez besteko giro-tenperaturaren eta sareko ur hotzaren 
tenperaturaren parametroak lortzeko, estatistika-datu ofizialak edo fidatzeko moduko datuak erabiltzen dira eta 
tauletan bildu. 
BI2.2 Datuen arteko korrelazioa egiten da behar den informazioa zuzenean lortzen ez bada eskura dauden 
tauletatik edo estatistiketatik. 
BI2.3 Eguzki-erradiazioa (zuzenekoa, barreiatua eta globala) zehazteko ereduak aplikatzen lagundu egiten da, 
beharrezkoak diren programa informatikoak erabilita. 
BI2.4 Eguzki-datuen neurketa eta erregistroa egiteko, piranometroa, pirheliometroa, «datalogger»a, estazio 
automatikoak eta bestelako sistemak erabiltzen dira, behar besteko segurtasuneko eta kalitateko baldintzetan. 
BI2.5 Eguzki-energiaren erabilera justifikatzeko, erabilgarri dagoen eguzki-potentzialaren ebaluazioa hartzen da 
oinarri. 

LB3: Eguzki-instalazioen proposamenak egitea, bezeroen energia-premiei eta -interesei erantzuteko. 
BI3.1 Eguzki-instalazioaren nahitaezko osagaien azterketa egiteko, eguzki-ekipamenduen fabrikatzaileek 
emandako informazio teknikoa erabili behar da, egin beharreko kalkuluak egin behar dira eta erabiltzailearen 
premietara egokitu behar da. 
BI3.2 Eguzki-kolektore edo -panelen kokalekua, kopurua eta dimentsioak aztertzean, kokatu behar diren 
eraikuntza kontuan izan behar da, baita itzalak, oztopoak eta eguzki-energiaren aprobetxamenduan erabakigarriak 
izan daitezkeen bestelako faktoreak ere. 
BI3.3 Instalazioaren inpaktu bisualaren azterketa egitean, ahalik eta txikiena izatea bermatu behar da, 
erabiltzailearen interesak, arauzko eskakizunak eta kokapenaren aukerak kontuan izanik. 
BI3.4 Proposamena zehazten eta formalizatzen denean honako datu hauek txertatu behar dira: ezaugarri 
teknikoak, eskema orokorrak, bozeto osagarriak eta araudia betetzeari buruzko orientabideak, izan daitezkeen 
diru-laguntzak, amortizazioa eta finantzabideak. 
BI3.5 Erabiltzaileari informazioa eta aholkularitza ematen zaionean sortzen diren zalantza guztiei erantzun behar 
zaie, ezaugarri teknikoei, aplikatu beharreko araudiari, bideragarritasun ekonomikoari, mantentze-lanetako 
eskakizunei, fidagarritasunari, hornidura-bermeari eta eguzki-instalazioarekin lotutako bestelako alderdiei 
dagokienez. 
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Lanbide-testuingurua: 
 
Ordenagailua. Simulazioko programa informatikoak. Brujula. GPSa, zinta metrikoa. Piranometroa eta pirheliometroa. 
Dataloggerra eta estazio automatikoak. 
Produktuak edo emaitzak 
Azterlan tekniko eta ekonomikoak. Aurrekontuak. Aholkularitza bezeroari. Baimenen eta diru-laguntzen izapideak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Mapa geografikoak eta katastralak. Katalogo teknikoak. Eguzki-parametroei buruzko taulak, grafikoak, mapak eta 
estatistika-serieak. Erregaien prezioak. Aplikatu beharreko erregelamendu eta arauak. Diru-laguntzei buruzko araudia. 
Formularioak, diru-laguntzen eskabideak. 
 
 
 
 
 
5. gaitasun-atala: 
ENERGIAREN ERABILERA ERAGINKORRA SUSTATZEA 

 
Kodea: UC1197_3 

5 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Energia-efizientziako planetan proposatutako informazioko, prestakuntzako eta dibulgazioko ekintzak garatzeko 
ezinbestekoak diren espezifikazioak erabakitzen laguntzea, betiere hartzaileen premiak kontuan izanik. 

BI1.1 Energiaren eta uraren erabilera eraginkorrari dagokionez, kontsumitzaileek edo elkarteek izan ditzaketen 
informazio-premiak identifikatu egiten dira hartzaileei egokitutako komunikazioa lortzearren. 
BI1.2 Energiaren eta uraren erabilera eraginkorrari dagokionez, enpresek, profesionalek eta bestelako agente 
aktiboek izan ditzaketen informazio- edo prestakuntza-premiak identifikatu egiten dira kasu bakoitzera ahalik eta 
hobekien egokitzearren. 
BI1.3 Informazioko edo prestakuntzako ekintza garatuko diren gune fisikoak, baita erabiliko diren ekipamendu eta 
baliabide didaktikoak ere testuinguruaren ezaugarrien, informazioaren edukiaren eta hartzaileen profilen arabera 
erabakitzen dira. 
BI1.4 Prestakuntzako edo informazioko ekintzaren diseinua dagokion jardun-planean formalizatzen eta zehazten 
da. 

LB2: Kontsumitzaileei, enpresei eta erakundeei zuzendutako prestakuntzako edo informazioko ekintzak antolatzen 
laguntzea, energiaren erabilera eraginkorra sustatzearren. 

BI2.1 Dibulgazioko, informazioko edo prestakuntzako jarduera garatzeko beharrezkoak diren gune eta baliabide 
teknologikoak prestatzeko eta kudeatzeko garaian baliabide horiek lortu nahi diren helburuetara egokitu behar dira. 
BI2.2 Dibulgazioko, informazioko edo prestakuntzako jarduera garatzeko beharrezkoa den informazioa eta 
dokumentazioa agindu teknikoen eta bete beharreko kalitate-eskakizunen arabera kudeatzen da. 
BI2.3 Informazioko eta prestakuntzako ekintzaren hedapena prestatu eta kudeatu egiten da eta komunikabide 
bakoitzak eskatzen dituen elementu guztiak zehaztu behar dira, agindu teknikoen eta bete beharreko kalitate-
eskakizunen arabera. 

LB3: Kontsumitzaileei, erakundeei eta profesionalei zuzendutako informazioko edo prestakuntzako ekintzak garatzea, 
lortu nahi diren helburuen, definitutako metodologiaren eta finkatutako aurrekontuaren arabera. 

BI3.1 Eraikinetako instalazioetan energia-efizientzia handiagoa lortzeko estrategiak eta teknika orokorrak 
ezagutarazteko garaian, kontsumitzaileen talde txikiak osatu behar dira, galderei erantzun egin behar zaie eta 
energiaren eta uraren kontsumoa zentzuzko bihurtzeko ohiturak sustatu behar dira. 
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BI3.2 Eraikinetako instalazioetan energia-efizientzia handiagoa lortzeko estrategiei eta teknika espezializatuei 
buruzko informazioa edo prestakuntza profesional espezialistei zuzentzen zaie eta galdera orokor nahiz teknikoei 
erantzun behar zaie, modu objektiboan eta zehatz-mehatz. 
BI3.3 Metodologia eta beharrezkoak diren baliabide didaktikoak nahiz informaziokoak hautatzeko garaian, 
hartzaileak, ekintzaren edukia eta helburuak aintzat hartu behar dira. 

LB4: Informazioko edo prestakuntzako ekintzen ebaluazioan laguntzea eta, horretarako, ekintzak aurreikusitako helburu 
eta emaitzetarako egokiak ote diren zehaztea, teknika eta tresna zehatzak erabilita. 

BI4.1 Dibulgazioko, informazioko edo prestakuntzako ekintzaren ebaluazio-plana diseinatzeko garaian 
etorkizuneko ekintzak hobetzeko daturik garrantzitsuenak eskuratzeko moduan egin behar da. 
BI4.2 Informazioko edo prestakuntzako ekintza ebaluatzeko tresna guztiak efizientzia-planaren helburuetara, 
testuingurura eta hartzaileetara egokitzeko irizpideen arabera aplikatzen dira. 
BI4.3 Ekintzaren amaieran ebaluazioa egiten denean helburuak eta jarraitutako prozesua kontuan izan behar dira, 
betiere dagozkion ebaluazio-tresnak abiapuntu hartuta, hobekuntzak proposatu behar dira eta hori guztia 
dokumentu idatzi batean formalizatu behar da, aplikatu beharreko erreminta informatikoen bitartez. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak 
Ordenagailua. Programa informatikoak. 
Produktuak edo emaitzak 
Hedapen-plana. Prestakuntza-programa. Baliabide didaktikoen kudeaketa informazioko edo prestakuntzako jardueretan. 
Informazioko edo prestakuntzako jarduera. Informazioko, sustapeneko eta prestakuntzako jardueren koordinazioa. 
Aurrekontuak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Sustapeneko plan estrategikoak: naziokoak, lurraldekoak eta sektorekoak. Eskema sinoptiko funtzionalak. Katalogo 
teknikoak. Errentagarritasun-azterlanak. Finantza-produktuak. Eguzki-parametroei buruzko taulak, grafikoak, mapak eta 
estatistika-serieak. Energiari eta energia-efizientziari buruzko datu-baseak. Erregaien prezioak. Aplikatu beharreko 
erregelamendu eta arauak. Diru-laguntzei buruzko araudia. Formularioak, diru-laguntzen eskabideak. Informazioko edo 
prestakuntzako ekintzen deialdiak. 
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III PRESTAKUNTZA  
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1. prestakuntza-modulua:  
ERAIKINETAKO INSTALAZIOEN ENERGIA-EFIZIENTZIAREN 

EBALUAZIOA 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ERAIKINEN ENERGIA-ZIURTAPENA  

 
3. prestakuntza-modulua:  

EFIZIENTZIA ERAIKINETAKO URAREN ERABILERAN 
  

4. prestakuntza-modulua:  
EGUZKI-INSTALAZIOEN BIDERAGARRITASUNARI BURUZKO 

AZTERLANAK  
 

5. prestakuntza-modulua:  
ENERGIAREN ERABILERA ERAGINKORRAREN SUSTAPENA 

ERAIKINETAN 
 

6. prestakuntza-modulua:  
ERAIKINEN ENERGIA-EFIZIENTZIAKO LANEKOAK EZ DIREN 

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1 1. prestakuntza-modulua:  
 ERAIKINETAKO INSTALAZIOEN ENERGIA-EFIZIENTZIAREN 

EBALUAZIOA 
 
Kodea: MF1194_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1194_3: Eraikinetako instalazioen energia-efizientzia ebaluatzea. 
 
Iraupena: 300 ordu 
 
 
1.1 prestakuntza-atala 
ENERGIA-EFIZIENTZIA ERAIKINETAKO BEROKUNTZAREN ETA UR BERO 
SANITARIOAREN INSTALAZIOETAN 
 
Kodea: UF0565 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, eraikinetako 
berokuntzaren eta ur bero sanitarioaren instalazioetan indarreko araudiaren arabera energia-efizientzia betetzeari eta 
energia berriztagarrien erabilerari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Bero-sorgailuen, zirkuladoreen eta banaketa-hodien sareen energia-efizientzia kalkulatzea eta, horretarako, horien 
osaera eta funtzionamendua aztertzea, indarreko araudiari jarraikiz. 

EI1.1 Beroa sortzeko energia-instalazio baten funtzionamendua deskribatzea dagokion dokumentazio teknikoan 
oinarrituta, instalazioaren atalak, ekipamenduak eta osagaiak identifikatzea, horien ezaugarri teknikoak zehaztea eta 
arauetako eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzea. 
EI1.2 Instalazio termiko batean gutxienez bero-sorgailu bat dago eta beroa banatzeko hodi-sareak ere badira: 

- Instalazioa osatzen duten elementu eta zirkuitu nagusiak identifikatzea, kokalekua lokalizatzea eta bakoitzaren 
ezaugarri nagusiak zehaztea. 

- Banaketa-sareen bitartez izaten diren bero-irabaziak edo -galerak zehaztea, taulak eta abakoak abiapuntu 
hartuta, neurketa-tresnak erabilita edo arauzko esperimentu-probak eginda. 

- Emaria, presioa, tenperatura edo bestelako datuak neurtzeko tresnen irakurketa egitea eta lortutako datuak 
prozesatzea, funtzionamendua eraginkorra ote den erabakitzeko. 

- Sorgailu bakoitzaren, fluido garraiatzaileen propultsio-ekipamenduen eta muturreko unitateen errendimendua 
zehaztea eta indarreko araudia betetzen ote den egiaztatzea. 

- Beroa banatzeko hodi-sareen isolamendu termikoaren egoera, ezaugarri teknikoak eta egokitasuna indarreko 
araudiaren araberakoak direla egiaztatzea. 

- Instalazio osoaren energia-efizientzia ebaluatzea. 
A2: Kontrol-sistemen, telekudeaketa-sistemen eta neurgailuen funtzionamendua aztertzea eta berokuntzaren eta ur bero 
sanitarioaren instalazioaren energia-efizientziari laguntzen diotela egiaztatzea, indarreko araudiari jarraikiz. 

EI2.1 Energia berreskuratzeko eta kontrolatzeko sistema guztiak sailkatzea energia-efizientziaren eta indarreko 
araudiaren betetze-mailaren ikuspegitik begiratuta. 
EI2.2 Telekudeaketa-sistema guztiak sailkatzea energia-efizientziaren eta indarreko araudiaren betetze-mailaren 
ikuspegitik begiratuta. 
EI2.3 Emaria, presioa, tenperatura edo bestelako datuak neurtzeko tresnen irakurketa egitea eta lortutako datuak 
prozesatzea, funtzionamendua eraginkorra ote den erabakitzeko. 
EI2.4 Kontrol-azpisistema guztiek beroa sortzeko azpisisteman behar bezala elkarreragiten dutela egiaztatzea. 
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EI2.5 Instalazio termiko batean gutxienez bero-sorgailu bat dago eta beroa banatzeko hodi-sareak ere badira, dagozkien 
kontrol-sistemekin eta neurgailuekin: 

- Kontrol-sistemak identifikatzea. 
- Neurgailuekin instalazioan lortutako datuak interpretatzea. 
- Kontrol-sistemak ongi funtzionatzen duela egiaztatzea. 

A3: Berokuntzaren eta ur bero sanitarioaren instalazioetan energia elektrikoaren erabilera mugatzeko eta energia 
berriztagarriak erabiltzeko eskakizuna betetzen den zehaztea, indarreko araudiari jarraikiz. 

EI3.1 Eraikinetan energia berriztagarriak erabiltzeari buruzko arauzko eskakizunak deskribatzea. 
EI3.2 Berokuntzaren eta ur bero sanitarioaren instalazio-mota guztietan, guztizko energia-eskariari dagokionez, energia 
berriztagarrien ekarpenarekin zenbateko zatia bete behar den aztertzea eta indarreko araudiarekin alderatzea. 
EI3.3 Eraikin bateko instalazio termiko batean gutxienez ur bero sanitarioa produzitzeko sistema bat eta igerileku bat 
daude: 

- Energia elektrikoarekin energia-eskariaren zenbateko zatia betetzen den zehaztea. 
- Energia berriztagarriekin bete beharreko gutxieneko energia-eskaria zehaztea. 
- Indarreko araudia betetzen ote den egiaztatzea, energia-efizientziari dagokionez. 

 
Edukiak: 
1. Termodinamika eta bero-transmisioa 

- Termodinamikaren oinarrizko kontzeptuak: 
• Unitateak eta bihurketa. 
• Energia eta beroa: kontzeptua. 
• Eskala termometrikoak. 

- Bero-transmisioa: 
• Beroa transmititzeko mekanismoak. 
• Tutuak. Fourier-en legea.  

2. Errekuntza eta erregaiak 
- Errekuntza: 

• Errekuntzaren oinarrizko kontzeptuak.  
• Errekuntza-motak.  
• Gehiegizko airea.  
• Errekuntza-diagramak.  

- Erregaiak: 
• Erregai solidoak. Instalazio-motak: biomasa. 
• Erregai likidoak. Instalazio-motak: gasolioa. 
• Gas-erregaiak. Instalazio-motak: gas naturala eta propanoa. 

3. Berokuntzako eta ur bero sanitarioa sortzeko instalazioak 
- Definizioak eta instalazioen sailkapena. 
- Instalazioa osatzen duten atalak eta elementuak. 
- Azterketa funtzionala. 
- Galdarak. Sailkapena eta funtzionamendua. 
- Erregailuak:  

• Erregai solidoen erregailuak. 
• Erregai likidoen erregailuak. 
• Gas-erregaien erregailuak. 

- Ur bero sanitarioaren intermetagailuak eta metagailuak. 
- Hedapen-tangak. 
- Tximiniak. 

4. Garraio-sareak  
- Ponpak. Motak eta ezaugarriak: 

• Errotore hezedun ponpak. 
• Errotore lehordun ponpak. 
• Lan-kurbak. 

- Hodi-sareak: 
• Hodi bakarreko instalazioak. 21 
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• Zuzeneko itzulerako bi hodiko instalazioak. 
• Itzulera alderantzikatuko bi hodiko instalazioak. 
• Kolektore bidezko instalazioak. 
• Hodien isolamendu termikoa. 
• Balbulak. Motak eta ezaugarriak. 
• Uraren tratamendua. 

5. Berokuntzako muturreko ekipamenduak 
- Erradiadoreak: 

• Sailkapena: eraikuntza-diferentziala eta materialak. 
• Bero-emisioa. 

- Konbektore haizagailudunak eta aerotermoak: 
• Sailkapena: eraikuntza-diferentziala eta materialak. 
• Bero-emisioa. 

- Zoru erradiatzailea: 
• Funtzionamendu-printzipioak. 
• Banaketa-motak. 
• Eusteko eta isolamenduko elementuak. 
• Hodi-motak. 
• Armairuak eta kolektoreak. 
• Fluidifikatzaileak eta hormigoi bereziak. 

6. Bero-instalazioen kontrola eta erregulazioa  
- Berokuntzaren eta ur bero sanitarioaren instalazioen kontrola: 

• Kontrolaren oinarrizko kontzeptuak. 
• Kontrolagailu-motak. 
• Sentsoreak. 
• Erregulazio-balbulak. 
• Maiztasun-aldaketa ponpetan.  

- Telekudeaketa.  
7. Diseinu eraginkorra berokuntzaren eta ur bero sanitarioaren instalazioetan  

- Efizientzia beroa sortzean.  
- Efizientzia banaketan: hodi-sareak.  
- Efizientzia instalazioen kontrolean.  
- Kontsumoen kontabilizazioa.  
- Energia konbentzionala erabiltzeko mugak.  
- Ingurumeneko kalitate termikoa.  
- Barne-airearen kalitatea eta higienea.  
- Ingurumen akustikoaren kalitatea. 

8. Ur bero sanitarioan eta igerilekuetan eguzkiak egiten duen ekarpena 
- Ezaugarri orokorrak. 
- Eguzkiaren gutxieneko ekarpenaren ehunekoa. 
- Orientazioak, inklinazioak edo itzalek eragindako muga-galerak. 
- Urteko gutxieneko errendimendua. 
- Eguzki-kolektoreen konexioen kasuan aplikatu beharreko baldintzak. 
- Metagailuen baldintzak ur bero sanitarioaren aplikazioetan.  
- Bero-trukagailu independenteen gutxieneko potentzia.  
- Hodiak jartzeko espezifikazioak. 
- Primarioan gomendatutako emariak. 
- Ponpaketa-taldeek bete beharreko baldintzak.  
- Airea purgatzeko sistemek bete beharreko baldintzak.  
- Sistema lagungarri osagarriak energia konbentzionalaren bitartez.  
- Kontrol-sistemek bete beharreko baldintzak. 

9. Instalazio termikoetako elementuen errendimendua eta energia-efizientzia 
- Neurgailuak. 
- Energia-neurketak. 22 
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- Bero-sorgailuen errendimendua. 
• Errendimenduaren kalkulua: zuzeneko eta zeharkako metodoa. 
• Neurketak egiteko baldintzak. 
• Balio onargarriak.  

- Ponpen errendimendua eta energia-efizientzia.  
- Muturreko unitateen errendimendua eta energia-efizientzia. 
- Kontsumoen erregistroa. 

 
 
1.2 prestakuntza-atala 
ENERGIA-EFIZIENTZIA ERAIKINETAKO KLIMATIZAZIO-INSTALAZIOETAN 
 
Kodea: UF0566 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, eraikinetako 
klimatizazio-instalazioetan indarreko araudiaren arabera energia-efizientzia betetzeari eta energia berriztagarrien erabilerari 
dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Hotz-sorgailuen, haizagailuen eta banaketa-tutuen sareen energia-efizientzia kalkulatzea eta, horretarako, horien osaera 
eta funtzionamendua aztertzea, indarreko araudiari jarraikiz. 

EI1.1 Hotza sortzeko energia-instalazio baten funtzionamendua deskribatzea dagokion dokumentazio teknikoan 
oinarrituta, instalazioaren atalak, ekipamenduak eta osagaiak identifikatzea, horien ezaugarri teknikoak zehaztea eta 
arauetako eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzea. 
EI1.2 Instalazio termiko batean gutxienez bero-sorgailu bat eta hotz-sorgailu bat daude, eta beroa eta hotza banatzeko 
hodi eta tutuak ere badira: 

- Instalazioa osatzen duten elementu eta zirkuitu nagusiak identifikatzea, kokalekua lokalizatzea eta bakoitzaren 
ezaugarri nagusiak zehaztea. 

- Banaketa-sareen bitartez izaten diren bero-irabaziak edo -galerak zehaztea, taulak eta abakoak abiapuntu 
hartuta, neurketa-tresnak erabilita edo arauzko esperimentu-probak eginda. 

- Emaria, presioa, tenperatura edo bestelako datuak neurtzeko tresnen irakurketa egitea eta lortutako datuak 
prozesatzea, funtzionamendua eraginkorra ote den erabakitzeko. 

- Sorgailu bakoitzaren, fluido garraiatzaileen propultsio-ekipamenduen eta muturreko unitateen errendimendua 
zehaztea eta indarreko araudia betetzen ote den egiaztatzea. 

- Beroa eta hotza banatzeko tutuen isolamendu termikoaren egoera, ezaugarri teknikoak eta egokitasuna 
indarreko araudiaren araberakoak direla egiaztatzea. 

- Instalazio osoaren energia-efizientzia ebaluatzea. 
A2: Kontrol-sistemen, telekudeaketa-sistemen, neurgailuen eta energia berreskuratzeko sistemen funtzionamendua 
aztertzea eta klimatizazio-instalazioaren energia-efizientziari laguntzen diotela egiaztatzea, indarreko araudiari jarraikiz. 

EI2.1 Energia berreskuratzeko eta kontrolatzeko sistema guztiak sailkatzea energia-efizientziaren eta indarreko 
araudiaren betetze-mailaren ikuspegitik begiratuta. 
EI2.2 Telekudeaketa-sistema guztiak sailkatzea energia-efizientziaren eta indarreko araudiaren betetze-mailaren 
ikuspegitik begiratuta. 
EI2.3 Emaria, presioa, tenperatura edo bestelako datuak neurtzeko tresnen irakurketa egitea eta lortutako datuak 
prozesatzea, funtzionamendua eraginkorra ote den erabakitzeko. 
EI2.4 Kontrol-azpisistema guztiek beroa edo hotza sortzeko azpisisteman behar bezala elkarreragiten dutela 
egiaztatzea. 
EI2.5 Energia berreskuratzeko sistemak indarreko araudiaren arabera sailkatzea eta bakoitzaren efizientzia zehazteko 
jarraitu beharreko prozesua zehaztea. 
EI2.6 Instalazio termiko batean gutxienez bero-sorgailu bat eta hotz-sorgailu bat daude eta beroa eta hotza banatzeko 
hodi eta tutuak ere badira, dagozkien kontrol-sistemekin, neurgailuekin eta energia berreskuratzeko sistemak: 

- Energia berreskuratzeko eta kontrolatzeko sistemak identifikatzea. 
- Neurgailuekin instalazioan lortutako datuak interpretatzea. 23 
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- Kontrol-sistemak ongi funtzionatzen duela egiaztatzea. 
- Energia berreskuratzeko sistemen efizientzia zehaztea. 

A3: Klimatizazio-instalazioetan energia elektrikoaren erabilera mugatzeko eta energia berriztagarriak erabiltzeko eskakizuna 
betetzen den zehaztea, indarreko araudiari jarraikiz. 

EI3.1 Eraikinetan energia berriztagarriak erabiltzeari buruzko arauzko eskakizunak deskribatzea. 
EI3.2 Klimatizazioko instalazio-mota guztietan, guztizko energia-eskariari dagokionez, energia berriztagarrien 
ekarpenarekin zenbateko zatia bete behar den aztertzea eta indarreko araudiarekin alderatzea. 
EI3.3 Eraikin bateko instalazio termiko batean klimatizaziorako beroa produzitzeko sistema bat eta hotza sortzeko beste 
bat daude: 

- Energia elektrikoarekin energia-eskariaren zenbateko zatia betetzen den zehaztea. 
- Energia berriztagarriekin bete beharreko gutxieneko energia-eskaria zehaztea. 
- Indarreko araudia betetzen ote den egiaztatzea, energia-efizientziari dagokionez. 

 
Edukiak: 
1. Hozte-sistemaren oinarri termodinamikoak 

- Hozte-zikloen termodinamika. 
- Higrometria. 
- Diagrama psikrometrikoa.  

2. Klimatizazio-instalazioak 
- Definizioak eta instalazioen sailkapena.  
- Instalazioa osatzen duten atalak eta elementuak. 
- Azterketa funtzionala. 
- Beroa eta hotza sortzeko ekipamenduak: 

• Hozkailuak eta bero-ponpak. 
• Aire-aire ekipamenduak. 
• Aire-ur ekipamenduak. 
• Ur-ur ekipamenduak.  

- Bero-ponpa osatzen duten elementuak: 
• Konpresorea. 
• Lurrungailua. 
• Kondentsadorea. 
• Hedapen-balbula. 

- Aire-tratamenduko ekipo autonomoak. 
- Hozte-dorreak. 
- Inertzia-tangak. 
- Xurgatze-ekipamenduak. 
- Bero-ponpa geotermikoak. 

3. Garraio-sareak  
- Haizagailuak. Motak eta ezaugarriak: 

• Haizagailu zentrifugoak. 
• Haizagailu helikoidalak. 
• Lan-kurbak. 

- Tutu-sareak. 
- Tutuen isolamendu termikoa. 
- Uhateak. Motak eta ezaugarriak. 

4. Klimatizazioko muturreko ekipamenduak  
- Aire-tratamenduko unitateak. 
- Muturreko unitateak: 

• Konbektore haizagailudunak. 
• Induktoreak. 
• Sabai erradiatzailea. 

- Saretak eta barreiagailuak. 
5. Bero- eta hotz-instalazioen kontrola eta erregulazioa  

- Klimatizazio-instalazioen kontrola. 24 
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• Kontrolagailu-motak. 
• Sentsoreak. 
• Erregulazio-uhateak. 
• Maiztasun-aldaketa haizagailuetan.  

- Telekudeaketa. 
6. Diseinu eraginkorra klimatizazio-instalazioetan  

- Efizientzia hotza sortzean.  
- Efizientzia banaketan: tutu-sareak.  
- Efizientzia instalazioen kontrolean.  
- Kontsumoen kontabilizazioa.  
- Doako hoztea.  
- Energia berreskuratzea.  
- Energia konbentzionala erabiltzeko mugak.  
- Ingurumeneko kalitate termikoa.  
- Barne-airearen kalitatea eta higienea.  
- Ingurumen akustikoaren kalitatea. 

7. Klimatizazio-instalazioetako elementuen errendimendua eta energia-efizientzia 
- Neurgailuak. 
- Energia-neurketak. 
- Hotz-sorgailuen errendimendua: 

• Errendimenduaren kalkulua: zuzeneko eta zeharkako metodoa. 
• Neurketak egiteko baldintzak. 
• Balio onargarriak.  

- Haizagailuen errendimendua eta energia-efizientzia.  
- Muturreko unitateen errendimendua eta energia-efizientzia. 
- Energia berreskuratzeko ekipamendua: 

• Motak eta ezaugarriak. 
• Eskatutako gutxieneko efizientzia. 

- Kontsumoen erregistroa. 
 
 
1.3 prestakuntza-atala 
ENERGIA-EFIZIENTZIA BARNEKO ARGIEN ETA KANPOKO ARGIZTAPENAREN 
INSTALAZIOETAN 
 
Kodea: UF0567 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, barneko argien eta 
kanpoko argiztapenaren instalazioetan indarreko araudiaren arabera energia-efizientzia betetzeari eta energia 
berriztagarrien erabilerari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Barneko argien eta kanpoko argiztapenaren instalazioen energia-efizientzia kalkulatzea eta indarreko araudian 
adierazitako energia-efizientziaren eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzea. 

EI1.1 Luminaria-motak eta horien erregulatzeko eta kontrolatzeko sistemak sailkatzea energia-efizientziaren arabera eta, 
horretarako, fabrikatzaileen ziurtagiriak eta katalogoak interpretatzea. 
EI1.2 Argiztapeneko instalazio-moten energia-efizientzia zehaztea eta potentziaren faktorea, argi-iturriaren ezaugarriak 
eta bestelako baldintzatzaileak balioestea. 
EI1.3 Eraikin bateko argi-instalazio batean: 

- Instalazioa osatzen duten elementu nagusiak identifikatzea, kokalekua lokalizatzea eta bakoitzaren ezaugarri 
nagusiak zehaztea. 

25 - Instalatutako luminaria-mota bakoitzaren errendimendua egiaztatzea indarreko araudiaren arabera. 
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- Luminariak erregulatzeko eta kontrolatzeko dauden sistemek argi naturalaren aprobetxamendua optimizatzen 
dutela eta indarreko araudia betetzen dutela egiaztatzea. 

- Argi-instalazioko guneen energia-efizientziaren balioa kalkulatzea eta indarreko araudian eskatutako muga-
balioak betetzen dituela egiaztatzea. 

A2: Argi-instalazioetan energia elektrikoaren erabilera mugatzeko eta energia berriztagarriak erabiltzeko eskakizuna 
betetzen den zehaztea, indarreko araudiari jarraikiz. 

EI2.1 Eraikinetan energia berriztagarriak erabiltzeari buruzko arauzko eskakizunak deskribatzea. 
EI2.2 Barneko argien instalazio-mota guztietan, guztizko energia-eskariari dagokionez, energia berriztagarrien 
ekarpenarekin zenbateko zatia bete behar den aztertzea eta indarreko araudiarekin alderatzea. 
EI2.3 Eraikin bateko argi-instalazio batean: 

- Energia elektrikoaren guztizko eskaria zehaztea. 
- Energia berriztagarriekin bete beharreko gutxieneko energia-eskaria zehaztea. 
- Indarreko araudia betetzen ote den egiaztatzea, energia-efizientziari dagokionez. 

 
Edukiak: 
1. Barneko argi-instalazioak 

- Argiztapenaren oinarrizko kontzeptuak. Unitateak. 
- Instalazioa osatzen duten atalak eta elementuak: 

• Aginte- eta kontrol-kaxa elektrikoak. 
• Banaketa-lineak. 
• Argi-puntuen banaketa. 
• Luminaria- eta lanpara-motak. 
• Pizteko ekipamenduak. 
• Babesteko elementuak. 

- Azterketa funtzionala.  
- Kolore-tenperatura.  
- Itsualdiak.  
- Argiztapen-sistemak eta -metodoak.  
- Argiztapen-mailak.  
- Argiztapen-instalazioen kontrola.  
- Telekudeaketa. 

2. Kanpoko argiztapen-instalazioak 
- Argiztapen-parametroak eta -unitateak. 

• Itsualdia, itsutze-indizea. 
• Lanpara baten argi-efikazia eta errendimendua. 
• Argi-fluxua eta goiko fluxu hemisferikoa. 
• Argiztapen horizontala eta bertikala gainazal baten puntu batean. 
• Batez besteko eta gutxieneko argi-maila horizontala. 
• Argi-intentsitatea. 
• Errezel-luminantzia eta inguruneak eragindako errezel-luminantzia baliokidea. 
• Gainazal baten batez besteko luminantzia. 
• Argi arrotza edo deserosoa. 
• Ingurunearekiko harremana. 
• Gaueko argi-distira, argi arrotza edo deserosoa. 
• Argi-mailen uniformitate globala, luzetarakoa, batez bestekoa eta orokorra. 

- Kanpoko argiztapen-motak: 
• Kalekoa (Funtzionala eta ingurunekoa). 
• Jaietakoa eta gabonetakoa. 
• Bestelako argiztapen-instalazioak. 

- Instalazioen energia-kalifikazioa.  
- Argiztapen-mailak. 
- Funtzionamendu-erregimena. 
- Kanpoko argiztapena osatzen duten atalak eta elementuak. 

• Aginte- eta kontrol-kaxa elektrikoak. 
• Banaketa-lineak eta hargunea. 26 
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• Argi-puntuen banaketa. 
• Luminaria- eta lanpara-motak. 
• Pizteko ekipamenduak. 
• Babesteko elementuak. 
• Argiztapen-instalazioen kontrola. 
• Telekudeaketa. 

- Diseinuaren proiektua edo memoria teknikoa. 
3. Energia-efizientzia barneko argi-instalazioetan 

- Neurgailuak. 
- Argiztapen-neurketak. 
- Energia-efizientzia barneko argi-instalazioetan:  

• Instalazioaren energia-efizientziaren kuantifikazioa. 
• Mantendutako batez besteko luminantzia horizontalaren kalkulua. 
• Energia-efizientziaren muga-balioak. 
• Ekipamendu osagarrien galeren muga. 
• Mantentze-faktorea. 
• Erabilera-faktorea. 
• Argiztapen-mailak. 

- Argi naturala aprobetxatzeko sistemak. 
- Potentzia-faktorea. 
- Aldiberekotasuna. 
- Automatizazio-sistemen efizientzia. 

4. Energia-efizientzia kanpoko argiztapen-instalazioetan 
- Neurgailuak. 
- Argiztapen-neurketak. 
- Energia-efizientzia kanpoko argiztapen-instalazioetan: 

• Instalazioaren energia-efizientziaren kuantifikazioa. 
• Mantendutako batez besteko luminantzia horizontalaren kalkulua. 
• Energia-efizientziaren muga-balioak. 
• Ekipamendu osagarrien galeren muga. 
• Mantentze-faktorea. 
• Erabilera-faktorea. 
• Argiztapen-mailak. 

- Instalazioen energia-kalifikazioa.  
- Potentzia-faktorea. 
- Aldiberekotasuna. 
- Automatizazio-sistemen efizientzia. 
- Instalazioen energia-efizientziari eustea. 

 
 
1.4 prestakuntza-atala 
ERAIKINETAKO INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANAK ETA HOBEKUNTZA 
 
Kodea: UF0568 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin 
indarreko araudiaren arabera mantentze-lanak betetzeari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
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A1: Eraikinetako instalazio termikoen eta argiztapen-instalazioen mantentze-lanetako aldizkako eragiketak arauzko 
prozeduren arabera egin eta erregistratu direla egiaztatzea, baita behar besteko mailarekin ere, energia-efizientziaren 
ikuspegitik begiratuta. 

EI1.1 Eraikinetako berokuntzaren eta ur bero sanitarioaren instalazio-mota guztietarako ezarritako mantentze-lanetako 
eta kontserbazioko planak interpretatzea. 
EI1.2 Eraikinetako klimatizazioko instalazio-mota guztietarako ezarritako mantentze-lanetako eta kontserbazioko planak 
interpretatzea. 
EI1.3 Eraikinetako argiztapeneko instalazio-mota guztietarako ezarritako mantentze-lanetako eta kontserbazioko planak 
interpretatzea. 
EI1.4 Eraikin bateko instalazio termiko batean gutxienez bero-sorgailu bat eta hotz-sorgailu bat daude, eta beroa eta 
hotza banatzeko hodi- eta tutu-sareak ere badira: 

- Egin eta erregistratu beharreko mantentze-lanetako eragiketak zehaztea, denborak aurrera egin ahala ere 
instalazioaren energia-efizientziari eusten zaiola bermatzeko. 

- Mantentze-lanetako eragiketen erregistro-dokumentuak betetzea. 
- Egin beharreko eragiketak espezifikazio eta maiztasun egokiarekin egin direla interpretatzea eta egiaztatzea 

mantentze-lanetako eragiketen erregistro-dokumentuetan. 
EI1.5 Eraikin bateko argi-instalazio batean: 

- Egin eta erregistratu beharreko mantentze-lanetako eragiketak zehaztea, denborak aurrera egin ahala ere 
instalazioaren energia-efizientziari eusten zaiola bermatzeko. 

- Mantentze-lanetako eragiketen erregistro-dokumentuak betetzea. 
- Egin beharreko eragiketak espezifikazio eta maiztasun egokiarekin egin direla interpretatzea eta egiaztatzea 

mantentze-lanetako eragiketen erregistro-dokumentuetan. 
A2: Instalazio termikoak hobetzeko proposamenak biltzen dituzten txostenak eta memoriak idaztea, betiere energia 
aurrezteari eta energia-efizientziari dagokienez. 

EI2.1 Eraikin batean izan daitezkeen energia-gastuaren faktura guztiak interpretatzea. 
EI2.2 Kontsumoak eta ordu-kontagailuak kontabilizatzeko aparatuen neurketa-balioak interpretatzea eta lortutako 
emaitzak erregistratu eta prozesatzea, hobetzeko proposamenaren oinarri izatearren. 
EI2.3 Eraikin baten energia-instalazioaren energia-kontsumoan efizientziako eta aurrezteko puntuak zerrendatzea eta 
teknologiaren eta erabiltzaileen jokabidearen aldetik hobetzeko izan daitezkeen marjinak kalkulatzea. 
EI2.4 Eraikitzen ari diren instalazioetako energia-kontsumoan efizientzia hobetzeko proposamen tekniko jakin batzuen 
hautaketa justifikatzea. 
EI2.5 Proposatutako soluzioen bideragarritasuna justifikatzea eta gutxi gorabeherako kostuen azterketa egitea. 
EI2.6 Eraikin baten energia-instalazioetan hobekuntzak eta egokitzapenak egiteari buruzko txostenak eta memoriak 
formalizatzea, helburu orokorreko programa informatikoak erabilita. 
EI2.7 Kontsumitzailearen ikuspegitik begiratuta, energia-kontsumoan eta energia aurrezteko izan daitezkeen aukerak 
azaltzea. 

A3: Instalazioetako energia-efizientziaren ikuskapen-eragiketetan arriskuen prebentzioari, segurtasunari, osasunari eta 
ingurumenari lotutako arau eta neurriak aztertzea. 

EI3.1 Instalazioetako energia-efizientzia ikuskatzearen ondoriozko arriskuak (lanbideari eta ingurumenari dagozkionak) 
identifikatzea. 
EI3.2 Kontrol- eta segurtasun-neurriak zehaztea, ezartzeko. 
EI3.3 Eraikinetako energia-instalazioen ikuskapen-lanak egiteko erabiltzen diren segurtasun-ekipamenduak erabiltzeko 
eta kontserbatzeko moduak deskribatzea. 
EI3.4 Eraikinetako energia-instalazioei dagozkien segurtasun- eta larrialdi-planaren berri izatea eta instalazioaren 
efizientzia ebaluatzeko eta ikuskatzeko eragiketekin lotzea. 

 
Edukiak: 
1. Eraikinetako energia-instalazioen mantentze-lan efizienteen antolamendua  

- Mantentze-lan motak. Funtzioa eta helburuak.  
- Prebentziozko mantentze-lanak. Prebentziozko mantentze-lanetako zereginak: 

• Berokuntza-instalazioetako prebentziozko mantentze-lanen programa. 
• Ur bero sanitarioaren instalazioetako prebentziozko mantentze-lanen programa. 
• Klimatizazio-instalazioetako prebentziozko mantentze-lanen programa. 
• Kontsumoen kontabilizazioa. 
• Errendimenduen ebaluazioa. 
• Eragiketa mekanikoak instalazioen mantentze-lanetan. 28 
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• Eragiketa elektrikoak instalazioen mantentze-lanetan. 
• Ekipamenduak eta erremintak. 
• Instalazioen garbiketa eta desinfekzioa. 
• Legionela kontrolatzeko prebentziozko mantentze-lanak. 
• Parametro fisikoen neurriak. 

- Energia-kudeaketaren mantentze-lanak. Mantentze-lanetako zereginak: 
• Energia kudeatzeko programa. 
• Puntu kritikoen bilaketa. 
• Gehiegizko gastuen identifikazioa. 

- Mantentze-lan zuzentzaileak. Mantentze-lan zuzentzaileetako zereginak: 
• Matxuren diagnostikoa. 
• Osagaiak hidraulikoki eta elektrikoki isolatzeko prozedura. 
• Osagaiak konpontzeko metodoak. 

2. Mantentze-lanen plangintza, programazioa eta erregistroa  
- Legezko mantentze-lan teknikoak. 
- Gomendatutako legezko mantentze-lan teknikoak. 
- Premien kalkulua. 
- Kargen plangintza. 
- Denboren zehaztapena. 
- Plangintza eta programazioa egiteko dokumentazioa.  
- Laneko agindua.  
- Teleneurketako eta telekontroleko sistema automatikoak. 

3. Instalazioetako mantentze-lanen kudeaketa, ordenagailu bidez lagunduta  
- Datu-baseak.  
- Historikoen sorrera. 
- Mantentze-lan zuzentzaileetako softwarea. 
- Prebentziozko mantentze-lanetako softwarea. 
- Mantentze-lan prediktiboak. 

4. Energia-efizientzia hobetzeko txostenak 
- Idatzitako komunikazio-teknikak.  
- Idazteko eta aurkezteko teknikak. 
- Txosten teknikoak. Txosten-motak. 
- Justifikazioko memoriak. 
- Neurketak eta balioespenak. Aurrekontuak.  
- Txostenak egiteko bulegotikako aplikazioak. 

5. Arriskuen prebentzioa eta segurtasuna 
- Arrisku-motak eragiketari dagokionez: 

• Kargen garraioa eta desplazamendua. 
• Kargen manipulazioa eta jasotzea. 
• Altuerako lana eta lan bertikalak. 
• Mekanikoak. 
• Elektrikoak (tentsio handiak, isolamendu-akatsak). 
• Kimikoak (Metagailu elektrokimikoak, azido baten presentzia, gas sukoiak). 
• Erreminten maneiua eta abar. 

- Bestelako arrisku-motak: 
• Klimatologikoak. 
• Soinuekin lotutakoak. Eta abar. 

- Laneko arriskuak eragiten dituzten lan-eremuak mugatzea eta seinaleztatzea. 
- Detektatutako arriskuen aurreko neurri prebentibo eta zuzentzaileak. 
- Instalazioen muntaketan sortutako larrialdi guztietan jarduteko protokoloak. 
- Lehen laguntzak instalazioen muntaketan izan daitezkeen istripuen kasuetan. 
- Norbera babesteko elementuen motak eta ezaugarriak. 
- Norbera babesteko ekipamenduen identifikazioa, erabilera eta maneiua. 
- Babes-ekipamenduen hautaketa, arrisku-motaren arabera. 
- Babes-ekipamenduen mantentze-lanak. 29 
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6. Eraikinetan energiaren erabilera eraginkorrari buruzko araudia eta gomendioak 
- Eraikuntzaren Kode Teknikoa.  
- Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua (EITE) eta argibide tekniko osagarriak. 
- Behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoa eta argibide tekniko osagarriak.  
- Kanpoko argiztapen-instalazioetako energia-efizientziari buruzko erregelamendua eta argibide tekniko osagarriak. 
- Autonomia-erkidegoko legeria eta udal-ordenantzak. 
- Baldintza teknikoen agiria. 

 
 
 
 
 
2. prestakuntza-modulua:  
ERAIKINEN ENERGIA-ZIURTAPENA 
 
Kodea: MF1195_3 

2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1195_3: Eraikinen energia-ziurtapeneko prozesuan laguntzea. 
 
Iraupena: 240 ordu 
 
 
2.1 prestakuntza-atala 
ETXEGINTZA ETA ERAIKINETAKO ENERGIA-EFIZIENTZIA 
 
Kodea: UF0569 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eraikinen barne-partizioei, itxiturei, zimenduei eta egiturei dagozkien parametroak eta bestelako eraikuntza-ezaugarriak 
aztertzea eta eraikinaren energia-eskaria mugatzeko ezarritako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzea. 

EI1.1 Proiektuan bildutako informazioa sailkatzea, energia-kontsumoan esku hartzen duten faktoreak zehazteko. 
EI1.2 Egituren eta zimenduen mota guztiak sailkatzea, energia-portaeraren arabera. 
EI1.3 Itxituren, estalkien eta partizioen mota guztiak sailkatzea, energia-portaeraren arabera. 
EI1.4 Eraikinen antolaerak eta orientazioak energia-eskarian duen eragina azaltzea. 
EI1.5 Eguzki-sistema pasiboetatik eta eguzki-babeseko sistemetatik eratorritako energia-ekarpenak azaltzea. 

A2: Eraikinak eraikitzean erabilitako materialen isolamendu termikoa, iragazkortasuna eta kondentsazioen eragina aztertzea 
eta eraikinaren energia-eskaria mugatzeko ezarritako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzea. 

EI2.1 Kondentsazioek eraikinaren energia-eskarian duten eragina zehaztea. 
EI2.2 Sabai-leihoen eta baoen arotzeriaren airearekiko iragazkortasuna eta eraikinaren energia-eskarian duten eragina 
zehaztea. 
EI2.3 Materialen isolamendu termikoa eta eraikinaren energia-eskarian duten eragina zehaztea. 
EI2.4 Bizitegitarako eraikin bati dagozkion planoak eta dokumentazio teknikoa ditugu eta eraikin horretan energia 
elektrikoaren eta termikoaren eskaria egonik ur bero sanitariorako eta klimatizaziorako: 

- Eraikinaren eraikuntza-ezaugarriak identifikatzea eta definitzea. 
- Eraikinaren energia konbentzionaleko instalazioak identifikatzea eta ezaugarriak definitzea. 
- Eraikinaren energia berriztagarrietako instalazioak identifikatzea eta ezaugarriak definitzea. 

EI2.5 Administraziorako, irakaskuntzarako, osasungintzarako, kirolerako, merkataritzako, kulturarako edo erlijiorako 
erabiltzen den eraikin bati dagozkion planoak eta dokumentazio teknikoa ditugu eta eraikin horretan energia 
elektrikoaren eta termikoaren eskaria egonik ur bero sanitariorako eta klimatizaziorako: 30 
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- Eraikinaren eraikuntza-ezaugarriak identifikatzea eta definitzea. 
- Eraikinaren energia konbentzionaleko instalazioak identifikatzea eta ezaugarriak definitzea. 
- Eraikinaren energia berriztagarrietako instalazioak identifikatzea eta ezaugarriak definitzea. 

 
Edukiak: 
1. Etxegintzaren oinarriak eta energia-efizientzia  

- Eraikinen tipologia erabileraren arabera. 
- Etxegintzako egiturak: 

• Hormigoizko egiturak. 
• Altzairuzko egiturak. 
• Zurezko egiturak.  

- Etxegintzako zimentazioaren oinarrizko nozioak.  
- Etxegintzako materialen deskribapena eta energia-portaera:  

• Lurrarekin kontaktuak dauden zolatak. 
• Ganbera sanitarioa duten lurzoruak. 
• Forjatuak. 
• Estalkiak. 
• Lurpeko estalkiak. 
• Kanpoko paretak. 
• Lurrarekin kontaktuan dauden hormak: grabitatea, flexoerresistentea eta pantaila. 
• Barne-partizioak. 
• Baoak eta sabai-leihoak.  
• Aire-ganberak.  

- Eraikin baten guztizko erresistentzia termikoa. 
- Baoen eta sabai-leihoen eguzki-faktore aldatua.  
- Eraikuntza bioklimatikoa. 
- Iraunkortasuna eta bizi-zikloaren azterketa. 

2. Kondentsazioak etxegintzan  
- Kanpoko ezaugarriak. 
- Barneko ezaugarriak. 
- Gainazaleko kondentsazioak: 

• Barneko gainazaleko tenperaturaren faktorea. 
• Barneko hezetasun erlatiboa. 

- Kondentsazio interstizialak: 
• Tenperaturaren banaketa. 
• Saturazio-lurrunaren presioaren banaketa.  

- Kondentsazioen muga betetzen dela justifikatzeko fitxa.  
- Hezetasunaren inpaktua eraikinean.  
- Hezetasun-motak eta horiei lotutako patologiak. 

3. Etxegintzako materialen iragazkortasuna  
- Iragazgaiztasun-maila. 
- Hormen eraikuntza-soluzioen ezaugarriak: 

• Onartutako soluzioak. 
• Fatxadekiko elkarguneak. 
• Lurpeko estalkiekiko elkarguneak. 
• Barne-partizioekiko elkargunea. 
• Dilatazio-junturak. 

- Lurzoruen eraikuntza-soluzioen ezaugarriak: 
• Onartutako soluzioak. 
• Batez besteko gune plubiometrikoa zehaztea. 
• Haizearekiko esposizio-maila. 
• Hormekiko elkarguneak. 
• Barne-partizioekiko elkarguneak. 

- Fatxadetako eraikuntza-soluzioen ezaugarriak: 
31 • Onartutako soluzioak. 
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• Dilatazio-junturak. 
• Fatxadaren abiaburua zimentaziotik. 
• Forjatuekiko elkarguneak. 
• Pilareekiko elkarguneak. 
• Aireztatutako aire-ganberaren elkarguneak. 
• Arotzeriarekiko elkarguneak. 
• Karelak eta erremateak. 

- Estalkietako eraikuntza-soluzioen ezaugarriak: 
• Estalki lau eta inklinatuetan maldak sortzeko sistema. 
• Iragazgaizte-geruzak. Erabilitako materialak. 
• Aire-ganberak.  
• Babes-geruzak. 
• Puntu berezien soluzioak. 

- Iragazgaizte-estalduren ezaugarriak. 
- Sabai-leihoen eta baoen airearekiko iragazkortasuna. 

4. Isolamendu termikoa etxegintzan 
- Transmisio-faktorearen kontzeptua eta erresistentzia termikoa. 
- Isolamendu termikorako soluzio-motak. 
- Eraikuntza-soluzioen transmisio-faktore termikoak. 
- Konbekzio-koefizienteak kanpoko eta barneko gainazalean. 
- Eraikuntza-materialen propietate erradiatzaileak. 
- Erresistentzia termiko globala. Transferentzia-koefiziente globala eta beroa. 
- Elementu bereziak: 

• Aire-ganberak. 
• Zubi termikoak. 

- Isolamenduaren lodieraren kalkulua. 
- Tenperatura-banaketa eta bero-fluxua egoera geldikorrean. 
- Barneko kondentsazioak. Ihintz-tenperatura. 

5. Etxegintzarako energia-soluzioak 
- Eraikin-mota bakoitzerako argiztapen- eta klimatizazio-instalazioen soluzioak: 

• Etxebizitza-eraikinak.  
• Bulego-eraikinak. 
• Irakaskuntza-zentroen eraikinak. 
• Ospitaleen eta osasun-zentroen eraikinak.  

- Energia-efizientzia handiko instalazioak. 
- Energia berriztagarrien instalazioak eraikinean txertatzea: 

• Eguzki-energia termikoa. 
• Eguzki-energia fotovoltaikoa. 

 
 
2.2 prestakuntza-atala 
ERAIKINEN ENERGIA-KALIFIKAZIOA 
 
Kodea: UF0570 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, eraikinaren eta 
eraikineko energia-instalazioen eraikuntza-ezaugarriak identifikatzeari eta definitzeari dagokionez, betiere energia-
kalifikazioa ematearren. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eraikinen energia-kalifikazioa lortzeko prozesuan ezarritako metodologia aplikatzea. 32 
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EI1.1 Energia-kalifikazioko prozesuan nahitaezkoak diren eraikinen eraikuntza-ezaugarriak identifikatzea eta definitzea. 
EI1.2 Berokuntzaren eta ur bero sanitarioaren instalazioen ezaugarriak definitzea, betetzen duten energia-eskariari 
dagokionez. 
EI1.3 Aire girotuaren eta aireztapeneko instalazioen ezaugarriak zehaztea, betetzen duten energia-eskariari dagokionez. 
EI1.4 Argi-instalazioen ezaugarriak zehaztea, betetzen duten energia-eskariari dagokionez. 
EI1.5 Energia-kalifikazioko prozesuan nahitaezkoak diren eraikinetako energia berriztagarrien instalazioen ezaugarriak 
identifikatzea eta definitzea. 
EI1.6 Erreferentziazko eraikin-mota guztien ezaugarriak zehaztea klima-zona bakoitzerako. 
EI1.7 Jarraitutako prozesuaren ondoriozko energia-kalifikazioko indizeak zehaztea. 
EI1.8 Kalifikazioaren legezko akreditazioak edo etiketak eskatzen dituen espezifikazio teknikoak azaltzea eta indarreko 
araudiarekin lotzea. 
EI1.9 Bizitegitarako eraikin bati dagozkion planoak eta dokumentazio teknikoa ditugu eta eraikin horretan energia 
elektrikoaren eta termikoaren eskaria egonik ur bero sanitariorako eta berokuntzarako: 

- Energia-kalifikazioan baliatu beharreko erreferentziazko eraikinaren ezaugarriak zehaztea. 
- Eraikinari dagokion energia-kalifikazioaren indizea kalkulatzea. 
- Energia-kalifikazioaren legezko akreditazioa edo etiketa betetzea. 

EI1.10 Administraziorako, irakaskuntzarako, osasungintzarako, kirolerako, merkataritzako, kulturarako edo erlijiorako 
erabiltzen den eraikin bati dagozkion planoak eta dokumentazio teknikoa ditugu eta eraikin horretan energia 
elektrikoaren eta termikoaren eskaria egonik ur bero sanitariorako eta berokuntzarako: 

- Energia-kalifikazioan baliatu beharreko erreferentziazko eraikinaren ezaugarriak zehaztea. 
- Eraikinari dagokion energia-kalifikazioaren indizea kalkulatzea. 
- Energia-kalifikazioaren legezko akreditazioa edo etiketa betetzea. 

A2: Energia-ziurtapena lortzeko, eguneratzeko eta berritzeko eskatzen den dokumentazioa osatzea. 
EI2.1 Energia-ziurtapena lortzeko, eguneratzeko, berritzeko edo hobetzeko jarraitu beharreko administrazio-prozesua 
deskribatzea. 
EI2.2 Eraikinen energia-ziurtapena lortzeko prozesuan beharrezkoak diren administrazio-dokumentuak biltzea, 
sailkatzea eta betetzea. 
EI2.3 Eraikinen energia-ziurtapena eguneratzeko, berritzeko edo hobetzeko prozesuan beharrezkoak diren 
administrazio-dokumentuak biltzea, sailkatzea eta betetzea. 
EI2.4 Inguratzailearen isolamenduarekin, beira-parametroekin, sorkuntza termikoko instalazioen errendimenduarekin, 
energia-mota aukeratzearekin eta energia-kalifikazio hobea lortzeko bestelako neurriekin lotutako gomendioak biltzen 
dituzten dokumentuak lantzea. 
 

Edukiak: 
1. Energia-eskariaren muga  

- Erabilera-eremuak. 
- Energia-eskaria mugatzearen oinarri teknikoak. 
- Klima-zona zehaztea. 
- Egiaztatzeko prozedura: 

• Aukera sinplifikatua. Batez besteko parametro bereizgarriak.  
• Aukera orokorra. Metodoaren espezifikazioak. 
• Justifikazioko dokumentazioa.  

- Aukera sinplifikatuaren aplikazio praktikoa. 
2. Eraikinen energia-ziurtapena  

- Energia-efizientziaren kalifikazioaren kontzeptua.  
- Energia-kalifikazioa lortzeko aukerak: 

• Aukera orokorra (prestazio-izaerakoa). 
• Aukera sinplifikatua (aginduzkoa). 

- Energia-ziurtapen motak: 
• Eraikin baten energia-ziurtapena. 
• Proiektuaren energia-efizientziaren ziurtapena. 
• Bukatutako eraikinaren energia-efizientziaren ziurtapena. 

- Kanpoko kontrola eta ikuskapena. 
- Energia-efizientziaren ziurtapenaren balioaldia, berritzea eta eguneratzea. 
- Energia-efizientziaren etiketa.  
- Aukera sinplifikatuaren aplikazio praktikoa: 33 
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• Erabilera-eremua. 
• Soluzio teknikoen taula. 

3. Energia-efizientziari buruzko araudia  
- Eraikuntzaren Kode Teknikoa. 
- Eraikinen energia-efizientziarekin lotutako Europako arauak eta gomendioak.  
- Eraikinen energia-kalifikazioa eta -ziurtapena. Udal-ordenantzak eta bestelako legeria eguzki-energiaren 

sektorean. 
 
 
2.3 prestakuntza-atala 
ERAIKINETAKO ENERGIA-EFIZIENTZIAREKIN LOTUTAKO PROGRAMA 
INFORMATIKOAK. 
 
Kodea: UF0571 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, eraikinen energia-
kalifikazioa programa informatikoen bitartez egiteari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Programa informatiko ofizial edo homologatuak erabiltzea eraikinen energia-eskariaren muga kalkulatzeko. 

EI1.1 Energia-eskariaren muga kalkulatzeko erabiltzen diren programa informatikoen funtzioak eta ezaugarri orokorrak 
definitzea. 
EI1.2 Energia-eskariaren muga kalkulatzeko erabiltzen diren programa informatikoen funtzionamendurako beharrezkoak 
diren datuak hautatzea eta sartzea. 
EI1.3 Energia-eskariaren muga kalkulatzeko programan dauden erremintak erabiltzea. 
EI1.4 Energia-eskariaren muga kalkulatzeko erabiltzen diren programa informatikoen emaitzen dokumentuak lortzea. 

A2: Programa informatiko ofizial edo homologatuak erabiltzea eraikinen energia-kalifikazioko prozesuan. 
EI2.1 Eraikinen energia-kalifikazioko prozesuan erabiltzen diren programa informatikoen funtzioak eta ezaugarri 
orokorrak definitzea. 
EI2.2 Eraikinen energia-kalifikazioko prozesuan erabiltzen diren programa informatikoen funtzionamendurako 
beharrezkoak diren datuak hautatzea eta sartzea. 
EI2.3 Eraikinen energia-kalifikazioko prozesuan erabiltzen diren programa informatikoetan dauden erremintak erabiltzea. 
EI2.4 Eraikinen energia-kalifikazioko prozesuan erabiltzen diren programa informatikoen emaitzen dokumentuak lortzea. 

 
Edukiak: 
1. Eraikinen energia-simulazioa  

- Eraikinetako masaren eta beroaren transferentziaren modelatua: 
• Eraikinetan masa eta beroa transferitzeko prozesuak. 
• Bero-transferentzia kanpoko hormetan eta sabaietan (zenbakizko metodoa). 
• Bero-transferentzia beiretan. 
• Airearen infiltrazioa eta iragazkortasuna.  

- Eraikinen portaera dinamikoa: 
• Kanpoko gainazalen ingerada-ezaugarriak. 
• Barneko gainazalen ingerada-ezaugarriak. 
• Barneko bero-iturriak. 
• Energia-balantzea kanpoko eta barneko gainazaletan. 
• Barneko airearen energia-balantzea. 

- Eraikineko sistemetarako ekuazio-sistemen motak. 
- Energia-simulazioko softwarea: 

• Energia-simulazioko programen egitura.  34 
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• Parametro bereizgarriak. 
• Modelizazio-urratsak. 
• Eraikinen energia-simulazioko programak. 
• Zehaztasuna eraikinen energia-simulazioan. 
• Aplikazio praktikoa. 

2. Energia-eskariaren mugaren kalkulua programa informatikoen bitartez  
- Proiektu baten sorrera eta deskribapena.  
- Materialen, produktuen eta eraikuntza-elementuen datu-baseak. 
- Eraikinaren definizioa. 
- Kalkulua, emaitzak eta egiaztapen-txostena sortzea. 
- Aukera orokorraren aplikazio praktikoa. 

3. Energia-kalifikazioa programa informatikoen bitartez  
- Aplikazioaren mugak. 
- Barnean hartutako energia-sistemak.  
- Kontsumoa eta emisioak.  
- Emaitzak. Etiketa-adierazleak.  
- Aukera orokorraren aplikazio praktikoa etxebizitzan eta hirugarren sektoreko txikian. 
- Aukera orokorraren aplikazio praktikoa hirugarren sektoreko handian. 

 
 
 
 

3
 
 
3. prestakuntza-modulua:  
EFIZIENTZIA ERAIKINETAKO URAREN ERABILERAN 
 
Kodea: MF1196_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1196_3: Etxegintzan uraren erabilera eraginkorra kudeatzea. 
 
Iraupena: 100 ordu 
 
 
3.1 prestakuntza-atala 
ERAIKINETAKO UR-HORNIDURAKO ETA SANEAMENDUKO INSTALAZIO 
ERAGINKORRAK 
 
Kodea: UF0572 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ur-instalazioen osaera eta funtzionamendu globala aztertzea eta kontsumoaren efizientziarekin lotutako gomendioak eta 
araudia betetzen ote den zehaztea. 

EI1.1 Eraikinak uraz hornitzeko instalazio-motak aipatzea, betiere eraikinen erabilerak eta izaera kontuan izanik. 
EI1.2 Eraikinetako hondakin-urak husteko instalazio-motak aipatzea, betiere eraikinen erabilerak eta izaera kontuan 
izanik. 

35 
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EI1.3 Ur-instalazioen mota guztien ezaugarriak deskribatzea eta ezaugarri horiek uraren erabilera eraginkorraren kasuan 
aplikatu beharreko araudiarekin lotzea. 
EI1.4 Eraikinetako hondakin-urak husteko instalazio-mota guztien ezaugarriak deskribatzea eta ezaugarri horiek aplikatu 
beharreko araudiarekin lotzea. 
EI1.5 Etxebizitza-eraikin batean ur-hornidurako eta saneamenduko instalazio bat dago; instalazioari buruzko datuak eta 
planoak abiapuntu hartuta, honako hauek zehaztu behar dira: 

- Ur-hornidurako instalazioaren kasuan aplikatu beharreko arauak, betiere ura aurreztearekin loturik eta motaren 
eta arau-mailaren arabera sailkatuta. 

- Saneamenduko instalazioaren kasuan aplikatu beharreko arauak, betiere efizientziarekin eta ingurumen-
kalitatearekin loturik, eta motaren eta arau-mailaren arabera sailkatuta. 

- Ura aurreztean eta uraren efizientzian espezializatutako erakunde eta bestelako elkarteek egindako 
gomendioak, instalazioa aztertzean erreferentziatzat har daitezkeenak. 

- Aplikatu beharreko arauak eta gomendioak betetzen ote diren. 
A2: Ur-banaketako sareetan dauden kontrol-sistemen eta hargailuen ur-kontsumoa eta funtzionamendu-parametroak 
zehaztea, uraren erabilera eraginkorraren ikuspegitik begiratuta. 

EI2.1 Produktu-katalogo batetik ateratako datuak abiapuntu hartuta, erabiltzen diren hargailu hidrauliko guztien 
kontsumoa eta funtzionamendu-parametroak interpretatzea. 
EI2.2 Eraikitzen ari diren instalazioetan ohikoak diren hargailuen ur-kontsumoa eta funtzionamendu-parametroak 
zehazteko proba txikiak eta metodo esperimentalak diseinatzea eta gauzatzea. 
EI2.3 Instalazioetako instrumentuen bitartez neurtzen eta erregistratzen diren aldagai hidraulikoak interpretatzea. 
EI2.4 Eraikinetan uraren kontsumo eraginkorra lortzeko erabiltzen diren kontrol-sistemen funtzionamenduaren 
ezaugarriak zehaztea. 
EI2.5 Etxebizitza-eraikin batean ur-hornidurako eta saneamenduko instalazio bat dago; instalazioari buruzko datuak eta 
planoak abiapuntu hartuta, honako hauek zehaztu behar dira: 

- Ur-hargailuen ezaugarriak, ur-kontsumoan duten efizientziarekin lotutako kategorien arabera sailkatuta. 
- Kontrol-gailuen eta -sistemen ezaugarriak, ur-kontsumoan duten efizientzia-mailaren arabera balioetsita. 
- Ur-hargailuen kontsumoa. 
- Kontrol-gailuen eta -sistemen parametro orokorrak eta funtzionamendua. 

A3: Instalazio bat erabiltzaileen erabileretarako eta eskarietarako egokia den aztertzea eta erabakitzea. 
EI3.1 Instalazio hidraulikoaren elementuak identifikatzea eta lokalizatzea dokumentazio teknikoan edo planoetan 
oinarrituta. 
EI3.2 Ur-kontsumoaren ezaugarriak zehaztea erabiltzaileak emandako datuetan, aparatu erregistradoreen datuetan eta 
fakturetan oinarrituta. 
EI3.3 Ur-kontsumoaren ezaugarriak zehaztea instalazioan bertan egindako proba enpirikoen bitartez. 
EI3.4 Eraikinetako ur-kontsumoan gehien eragiten duten puntu kritiko teknikoak zerrendatzea. 
EI3.5 Eraikinetako gehiegizko ur-kontsumoan eragina duten puntu kritikoak, erabiltzaileen ohitura eta portaerekin 
lotutakoak, zerrendatzea. 
EI3.6 Etxebizitza-eraikin batean ur-hornidurako eta saneamenduko instalazio bat dago; instalazioari buruzko datuak eta 
planoak abiapuntu hartuta: 

- Ur-eskaria aztertzea eta zehaztea, erabiltzaileen erabilera egokia izanez gero. 
- Ur-hornidurako instalazioen diagnostiko-txostena idaztea. 
- Horien efizientzia-maila balioestea. 

 
Edukiak: 
1. Ur-hornidurako instalazioak 

- Definizioak eta instalazioen sailkapena. 
- Instalazioa osatzen duten atalak eta elementuak: 

• Harguneak. 
• Iragazkiak. 
• Kontagailu orokorraren kutxatilak eta armairuak. 
• Gorako hodiak. 
• Banakako kontagailuak. 
• Instalazio partikularrak. 

- Azterketa funtzionala. 
- Presioa erregulatzeko eta kontrolatzeko sistemak: 

• Presio-multzoak. 36 
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• Presioa jaisteko balbulak.  
- Ur-tratamenduko ekipamenduak eta sistemak: 

• Dosifikagailuak. 
• Deskaltzifikazio-ekipamenduak.  

- Ur bero sanitarioaren instalazioak. 
- Itzuleren kontrako babesa. 
- Ur-horniduraren eskariaren azterketa.  

2. Saneamenduko instalazioak 
- Definizioak eta instalazioen sailkapena. 
- Instalazioa osatzen duten atalak eta elementuak: 

• Ebakuazio txikiko sareak. 
• Zorrotenak eta erretenak. 
• Kolektoreak. 
• Itxitura hidraulikoak.  

- Saneamendu-instalazioetako aireztapen-sistema. 
- Elementu bereziak: 

• Ponpaketa- eta jasotze-sistemak. 
• Segurtasuneko atzeraezeko balbulak. 

3. Ur-hornidurako eta saneamenduko instalazioen energia-efizientzia 
- Hargailuen energia-efizientziaren azterketa. 
- Erregulazio- eta kontrol-sistemak. 
- Euri-uren aprobetxamendua. 
- Ur-hornidurako eta saneamenduko instalazioen parametroak. 
- Probak eta egiaztapenak. 

 
 
3.2 prestakuntza-atala 
ERAIKINETAKO UR-HORNIDURAKO ETA SANEAMENDUKO INSTALAZIOEN 
MANTENTZE-LAN ERAGINKORRAK 
 
Kodea: UF0573 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eraikineko sare hidraulikoaren mantentze-lanetako esku-hartzeak identifikatzea eta erabilerari eta mantentze-lanei 
buruzko eskuliburuan erregistratzen direla egiaztatzea edo, kasuan kasu, eraikinaren liburuan. 

EI1.1 Ur-hornidurako eta saneamenduko instalazioaren plano batean prebentziozko mantentze-lanak behar dituzten 
elementuak identifikatzea eta lokalizatzea. 
EI1.2 Ur-kontsumoaren efizientziarekin eta ura aurreztearekin lotutako mantentze-lanetako eragiketen ezaugarriak 
zehaztea eta zereginak eta maiztasuna deskribatzea. 
EI1.3 Etxebizitza-eraikin batean ur-hornidurako eta saneamenduko instalazio bat egonik: 

- Eraikinaren sare hidraulikoan egin behar diren mantentze-lanetako esku-hartzeak identifikatzea. 
- Mantentze-lanak behar dituzten elementuak lokalizatzea instalazioan. 
- Egin beharreko eragiketak espezifikazio eta maiztasun egokiarekin egin direla interpretatzea eta egiaztatzea 

mantentze-lanetako eragiketen erregistro-dokumentuetan. 
A2: Ur-instalazioak hobetzeko proposamenak biltzen dituzten txostenak eta memoria teknikoak idaztea, betiere aurreztearen 
eta efizientziaren ikuspegitik begiratuta. 

EI2.1 Instalazio baten ur-kontsumoan efizientziako eta aurrezteko puntuak zerrendatzea eta teknologiaren eta 
erabiltzaileen jokabidearen aldetik hobetzeko izan daitezkeen marjinak kalkulatzea. 

37 
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EI2.2 Eraikitzen ari diren instalazioetako ur-kontsumoan efizientzia hobetzeko proposamen tekniko jakin batzuen 
hautaketa justifikatzea. 
EI2.3 Proposatutako soluzioen bideragarritasuna justifikatzea eta gutxi gorabeherako kostuen azterketa egitea. 
EI2.4 Ur-hornidurako instalazioak hobetzeari eta egokitzeari buruzko txostenak eta memoria teknikoak idaztea. 

 
Edukiak: 
1. Eraikinetako ur-hornidurako instalazioen mantentze-lan eraginkorrak 

- Mantentze-lan motak. Funtzioa eta helburuak.  
- Prebentziozko mantentze-lanak. Prebentziozko mantentze-lanetako zereginak: 

• Prebentziozko mantentze-lanen programa. 
• Kontsumoen kontabilizazioa. 
• Instalazioetan egindako mantentze-lanetako eragiketak. 
• Ekipamenduak eta erremintak. 
• Instalazioen garbiketa eta desinfekzioa. 
• Legionela kontrolatzeko prebentziozko mantentze-lanak. 
• Parametro fisikoen neurriak. 

- Energia-kudeaketaren mantentze-lanak. Mantentze-lanetako zereginak: 
• Energia kudeatzeko programa. 
• Puntu kritikoen bilaketa. 
• Gehiegizko gastuen identifikazioa. 

- Mantentze-lan zuzentzaileak. Mantentze-lan zuzentzaileetako zereginak: 
• Matxuren diagnostikoa. 
• Osagaiak hidraulikoki eta elektrikoki isolatzeko prozedura. 
• Osagaiak konpontzeko metodoak. 

- Mantentze-lanetako eragiketen erregistroa.  
2. Ur-hornidurako eta saneamenduko instalazioen efizientziari buruzko txostenak 

- Txosten teknikoak. Txosten-motak. 
- Justifikazioko memoriak. 
- Neurketak eta balioespenak. Aurrekontuak. 
- Idazteko eta aurkezteko teknikak. 
- Txostenak egiteko bulegotikako aplikazioak. 

3. Etxegintzan uraren erabilera eraginkorrari buruzko gomendioak eta araudia 
- Eraikuntzaren Kode Teknikoa. 
- Autonomia-erkidegoko legeria eta udal-ordenantzak. 
- Baldintza teknikoen agiria. 
- Ur-hornidurari buruzko erregelamenduak. 
- Eskakizun sanitarioak eta kontsumoari dagozkionak. 

 
 
 
 
 

4 4. prestakuntza-modulua:  
EGUZKI-INSTALAZIOEN BIDERAGARRITASUNARI BURUZKO 
AZTERLANAK 
 
Kodea: MF0842_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0842_3 Eguzki-instalazioen proiektuak bideragarriak diren erabakitzea. 
Iraupena: 120 ordu 
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4.1 prestakuntza-atala 
EGUZKI-POTENTZIALA ZEHAZTEA 
 
Kodea: UF0212 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gune jakin batean eguzki-instalazioak egiteko eguzki-potentziala definitzea eta, horretarako, baliabide egokienak 
erabiltzea eta bete beharreko arau eta erregelamenduak betetzea. 

EI1.1 Kokaleku jakin batean eguzki-erradiazioaren parametroak zehaztea, betiere toki horri buruzko taulak eginda 
badaude, lortu nahi diren balioak zuzenean eskuratzea ahalbidetzen dutela. 
EI1.2 Kokaleku jakin batean eguzki-erradiazioaren parametroak zehaztea, betiere toki horri buruzko taulak eginda 
badaude; taula horietan emaitzak interpretatu eta korrelazioan jarri behar dira, zentzuzko kalkulua egin ahal izateko. 
EI1.3 Eguzki-erradiazio motak enpirikoki zehazteko garaian gehien erabiltzen diren ereduak orokorrean azaltzea. 
EI1.4 Eguzki-erradiazioari buruzko datuak neurtzea eta erregistratzea piranometroa, pirheliometroa eta ohiko moduan 
erabiltzen diren bestelako erregistro-gailuak erabilita. 
EI1.5 Kokaleku eta gainazal jakin baterako, eguzki-instalazio termiko eta/edo fotovoltaiko bat egiteko aukerak zehaztea, 
eta potentziala eta izan dezakeen energia-aprobetxamendua arrazoitzea. 

 
Edukiak: 
1. Eguzki-energiaren oinarriak 

- Eguzkia: energia-iturri.  
• Oinarrizko kontzeptuak. 
• Eguzki-erradiazioa.  
• Eguzki-konstantea.  
• Eguzki-erradiazioaren balantzea.  
• Masa atmosferikoaren kontzeptua.  
• Masa atmosferikoaren espektro-banaketa.  
• Eguzki-izpien osaera.  
• Lurraren gainazalaren gaineko energia.  
• Eguzki-erradiazio estralurtarraren osaera.  
• Eguzki-erradiazioaren batez besteko balioen kalkulua. 

- Eguzkia eta Lurra.  
• Oinarrizko kontzeptuak.  
• Eguzkia-Lurra interakzioa.  
• Lurraren mugimenduak.  
• Translazioa, biraketa, prezesioa, nutazioa.  
• Behatzaile baten posizioa lurraren gainazalean.  
• Zeru-esfera.  
• Erreferentzia-sistemak.  
• Eguzkiaren itxurazko mugimendua zeruan.  
• Eguzki-denbora eta denbora ofiziala.  
• Denboraren ekuazioa.  
• Eguzkiaren posizioaren kalkulua.  
• Gutxi gorabeherako ekuazioak.  
• Eguzkiaren posizioa gainazal lau bati dagokionez. 

2. Eguzki-energiaren bihurketa 
- Prozesu-motak: 

• Oinarrizko kontzeptuak.  
39 • Prozesu naturalak.  
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• Zuzeneko bihurketa.  
• Prozesu termikoak.  
• Kontzentrazio-efektua.  
• Fresnel-en lenteak.  
• Prozesu elektrikoak.  
• Kanpoko efektu fotoelektrikoa.  
• Efektu fotovoltaikoa.  
• Zeharkako bihurketa.  
• Prozesu eolikoak.  
• Prozesu fotokimikoak.  
• Prozesu termodinamikoak.  
• Bihurketa fotobiologikoa. 

- Energiaren metaketa: 
• Oinarrizko kontzeptuak. 
• Metaketa energia elektriko moduan.  
• Metaketa energia termiko moduan.  
• Biltegiratzeko arazoak. 

- Energia-sistema integratuak. 
3. Gune baten eguzki-potentzia 

- Gune baten eguzki-potentzia:  
• Definizioak.  
• Proiekzio kartografikoak.  
• Proiekzio kartografikoen motak.  
• Proiekzio kartografikoen eta eguzki-energiaren aplikazio kartografikoak.  
• Neurri-unitateak. 
• Eguzki-erradiazioaren neurketa.  
• Zuzeneko eguzki-erradiazioa.  
• Erradiazio globala eta barreiatua.  
• Erradiazio globalaren neurketa.  
• Erradiazio barreiatuaren neurketa.  

- Neurtzeko sistemak eta taulak: 
• Definizioak.  
• Taulak.  
• Eguzki-atlasak.  
• Neurketa-sentsoreak eta estazio meteorologikoak.  
• Haizearen norabidea eta abiadura neurtzeko sentsoreak.  
• Giro-tenperatura eta hezetasun erlatiboa neurtzeko sentsoreak.  
• Eguzki-erradiazioa neurtzeko sentsorea.  
• Datuak eskuratzeko sistemak.  
• Eguzki-modulu fotovoltaikoak.  
• Estazio meteorologikoa. 

 
 
4.2 prestakuntza-atala 
ENERGIA-PREMIAK ETA EGUZKI-INSTALAZIOEN PROPOSAMENAK 
 
Kodea: UF0213 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 40 
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A1: Hainbat erabiltzaile-motaren energia-premiak sailkatzea, kuantifikatzea eta aztertzea, ur bero sanitariorako eta 
berokuntzarako eguzki-instalazio termiko bat egiteko aukera ote dagoen diagnostikatzeko. 

EI1.1 Hainbat etxebizitza dituen eraikin batean energia elektrikoaren eta termikoaren eskaria egonik ur bero 
sanitariorako eta berokuntzarako: 

- Bizimoduak eta eskatutako zerbitzuak zehaztea. 
- Argiztapenerako eta indarrerako energia elektrikoa kuantifikatzea, baita komunitatearen zerbitzu 

orokorretarako behar dena ere. 
- Argiztapenerako eta bestelako erabileretarako energia elektrikoa kuantifikatzea etxebizitza-tipologia 

bakoitzean. 
- Urtaroaren araberako aldakortasuna, kontsumo elektrikoaren denborak eta aldiberekotasun-faktorea 

deskribatzea. 
- Erreferentziako potentzia elektriko nominala eta eratorritako parametro elektrikoak zehaztea. 
- Etxebizitza bakoitzerako eta etxebizitza guztietarako behar den energia termikoa kuantifikatzea eta urtaroaren 

araberako aldakortasuna eta eguneko aldakortasuna aztertzea. 
- Energia guztien hornidura-aukerak zehaztea: elektrizitatea, gas naturala edo bestelako erregaiak. 
- Eguzki-energiako instalazio bat egiteko aukerak (teknikoak eta legezkoak) aztertzea eta zehaztea. 
- Energia-kontsumoen azterketetatik ateratako emaitzak biltzen dituen dokumentu bat formalizatzea. 

EI1.2 Familia bakarreko etxe batean energia elektrikoaren eta termikoaren eskaria egonik ur bero sanitariorako, 
berokuntzarako eta hozte-sistemarako: 

- Erabilerak eta eskatutako zerbitzuak zehaztea. 
- Argiztapenerako, indarrerako eta bestelako erabileretarako energia elektrikoa kuantifikatzea. 
- Urtaroaren araberako aldakortasuna eta kontsumo elektrikoaren denborak deskribatzea. 
- Erreferentziako potentzia elektriko nominala eta eratorritako parametro elektrikoak zehaztea. 
- Energia termikoa kuantifikatzea eta urtaroaren araberako aldakortasuna eta eguneko aldakortasuna zehaztea. 
- Energia guztien hornidura-aukerak zehaztea: elektrizitatea, gas naturala edo bestelako erregaiak. 
- Eguzki-energiako instalazio bat egiteko aukerak (teknikoak eta legezkoak) aztertzea eta zehaztea. 
- Energia-kontsumoen azterketetatik ateratako emaitzak biltzen dituen dokumentu bat formalizatzea. 

EI1.3 Igerileku bat klimatizatu nahi da eguzki-energia termikoaren bidez eta laguntza-sistemarekin: 
- Erabilerak eta eskatutako zerbitzuak zehaztea. 
- Argiztapenerako, indarrerako eta bestelako erabileretarako energia elektrikoa kuantifikatzea. 
- Urtaroaren araberako aldakortasuna eta kontsumo elektrikoaren denborak deskribatzea. 
- Erreferentziako potentzia elektriko nominala eta eratorritako parametro elektrikoak zehaztea. 
- Energia termikoa kuantifikatzea eta urtaroaren araberako aldakortasuna eta eguneko aldakortasuna 

deskribatzea. 
- Energia guztien hornidura-aukerak zehaztea: elektrizitatea, gas naturala edo bestelako erregaiak. 
- Eguzki-energiako instalazio bat egiteko aukerak (teknikoak eta legezkoak) aztertzea eta zehaztea. 
- Energia-kontsumoen azterketetatik ateratako emaitzak biltzen dituen dokumentu bat formalizatzea. 

A2: Bezeroei zuzendutako eguzki-instalazioen proposamenak egitea eta proposamenean instalazioaren ezaugarriak 
azaltzea, aplikatu beharreko arauen eta diru-laguntzen esparruaren azterketarekin batera. 

EI2.1 Energia-premiak aztertzea eta balioestea, eta eguzki-energia termikoaren eta/edo fotovoltaikoaren erabilera 
justifikatzea. 
EI2.2 Eguzki-instalazioen kasuan, kolektoreak, panelak eta ekipamendu guztiak kokatzeko tokirik egokiena zein den 
arrazoitzea itzalen, oztopoen eta eguzki-aprobetxamenduan erabakigarriak diren bestelako faktoreen ezaugarriei 
erreparatuta, eta lotutako faktore estetikoak eta bisualak aztertzea. 
EI2.3 Eguzki-instalazio termikoen kasuan, instalazioko zirkuituen elementu eta osagai guztien ezaugarriak zeintzuk diren 
arrazoitzea. 
EI2.4 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen kasuan, instalazioko zirkuituen elementu eta osagai guztien ezaugarriak zeintzuk 
diren arrazoitzea. 
EI2.5 Instalazioaren baimenarekin lotutako arau-esparrua eta horrek eragindako eskakizunak aipatzea eta horri guztiari 
buruzko informazioa ematea. 
EI2.6 Instalazioarengatik jaso daitezkeen diru-laguntzen lege-esparrua eta horrek eragindako eskakizunak aipatzea eta 
horri guztiari buruzko informazioa ematea. 
EI2.7 Eguzki-instalazio termiko baten aurrekontu orientagarria egitea eta kokalekua, hasierako eskema, kostuak eta 
eragingo duen aurrezkia zehaztea. 
EI2.8 Eguzki-instalazio fotovoltaiko baten aurrekontu orientagarria egitea eta kokalekua, hasierako eskema, kostuak eta 
eragingo duen aurrezkia zehaztea. 
EI2.9 Eguzki-instalazio termikoa egiteko proposamena biltzen duen dokumentu formalizatua idaztea eta helburu 
orokorreko aplikazioak dituzten erreminta informatikoak erabiltzea horretarako. 41 

 
 

 

 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Edukiak: 
1. Eguzki-energiako instalazioen kokalekua eta bideragarritasuna 

- Energia-premiak:  
• Energia.  
• Definizioa.  
• Unitateak.  
• Energiaren formak.  
• Sistema irekiak eta isolatuak. 
• Energiaren kontserbazioa. 

- Kalkuluak:  
• Termodinamikaren kontzeptuak.  
• Elektrizitatearen kontzeptuak.  
• Premia termikoen kalkulua.  
• Premia elektrikoen kalkulua.  
• Energia-premien kalkuluan aplikatu beharreko araudia. 

- Kokalekuaren faktoreak:  
• Orientazioa, inklinazioa eta itzalak.  
• Orientazio optimoaren kalkulua.  
• Inklinazio optimoaren kalkulua.  
• Itzalak eta ibilbide-mapak.  
• Itzalagatiko galeren kalkulua. 

- Sistema arkitektonikoak eta egiturazkoak: 
• Integrazio arkitektonikoa.  

- Bideragarritasuna:  
• Bideragarritasun-azterlana.  
• Faktore ekonomikoak eta finantzarioak. 

2. Eguzki-energia termikoko instalazioak 
- Eguzki-instalazio termikoen sailkapena:  

• Eguzki-instalazio termikoen motak, tenperatura txikikoak, ertainekoak eta handikoak.  
• Eguzki-sistemen errendimendua.  
• Eguzki-energia termikoaren aplikazioak. 
• Funtzionamendu globala.  

- Eguzki-kolektoreak:  
• Kolektore-motak eta ezaugarriak.  
• Kolektoreen funtzionamenduaren deskribapena.  
• Eraikuntza-ezaugarriak.  
• Kolektoreen konexio-sistemak.  
• Serieko konexioa eta paraleloko konexioa.  
• Kolektoreen energia-azterlana.  
• Galera hidraulikoen kalkulua serieko-paraleloko muntaketetan. 

- Eguzki-instalazio termiko baten elementuak eta espezifikazioak: 
• Kolektoreak, zirkuitu primarioa eta sekundarioa, trukagailuak, metaketa-tangak, hedapen-tangak, 

zirkulazio-ponpak, hodiak, purgagailuak, emari-neurgailuak, balbulak eta erregulatzeko eta kontrolatzeko 
elementuak.  

• Instalazioaren barruan elementu bakoitzak duen funtzioa.  
• Elementu bakoitzaren ezaugarriak eta deskribapena.  
• Instalazio termiko osagarriak eta laguntzakoak.  
• Berokuntza.  
• Ur bero sanitarioa.  
• Igerilekuak. 

3. Klimatizazio-sistemak 
- Airea girotzeko eta aireztapeneko instalazioak eta ekipamenduak: 

• Definizioak eta instalazioen sailkapena.  
• Instalazioa osatzen duten atalak eta elementuak.  42 
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• Azterketa funtzionala.  
• Airea girotzeko eta tratatzeko prozesuak.  
• Diagrama psikometrikoa.  
• Ekipamenduen dimentsioak eta hautaketa. 
• Beroa eta hotza sortzeko ekipamenduak airea girotzeko instalazioetarako.  
• Hozte-instalazioak.  
• Bero-ponpak.  
• Airea girotzeko talde autonomoak.  
• Hozte-dorreak. 

- Eguzkiaren bidez hozteko sistemak: 
• Xurgatze-sistemak.  
• Eguzkiaren bidez hozteko bestelako teknologiak (adsortzioa, lehorketa).  
• Eguzkiaren bidez hozteko sistemei buruzko oinarrizko jakintzak.  
• Xurgatze- eta adsortzio-sistemak.  
• Efektu sinpleko eta bikoitzeko makinak.  
• COP koefizientea  
• Lehorketa bidezko hoztea. 

4. Aplikatu beharreko araudia  
- Udal-ordenantzak.  
- Segurtasun-erregelamentazioa.  
- Ingurumen-erregelamentazioa.  
- Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua (EITE) eta argibide tekniko osagarriak (ATO).  
- Aplikatu beharreko UNE arauak. 

5. Eguzki-energia fotovoltaikoa 
- Eguzki-instalazio fotovoltaikoen sailkapena.  
- Funtzionamendu globala:  

• Sarera konektatutako eguzki-instalazio fotovoltaiko baten funtzionamendua eta konfigurazioa. 
• Eguzki-instalazio fotovoltaiko isolatu baten funtzionamendua eta konfigurazioa.  
• Biltegiratzea eta metatzea.  
• Aerosorgailu txikia eta/edo ekipo elektrogenoa duen laguntza-instalazio baten funtzionamendua eta 

konfigurazioa.  
• Instalazioen funtzionamendurako babes- eta segurtasun-sistemak. 

- Eguzki-panelak:  
• Bihurketa elektrikoa.  
• Elektrizitate fotovoltaikoa; efektu fotovoltaikoa, eguzki-zelula eta zelula-motak.  
• Eguzki-panela: ezaugarri fisikoak, eraikuntzazkoak eta elektrikoak.  
• Sorgailu fotovoltaikoaren babesgarriak. 

6. Sarera konektatuta dagoen eguzki-instalazio fotovoltaiko baten elementuak eta espezifikazioak  
- Egiturak eta euskarriak:  

• Egitura-motak.  
• Dimentsioak.  
• Eguzki-jarraipena duten egiturak. 

- Erregulagailuak:  
• Karga-erregulagailuak eta horien funtzioa.  
• Erregulagailu-motak.  
• Erregulazio-tentsioen aldaketa.  
• Erregulagailurik gabeko sistemak.  
• Erregulagailuen babesa.  

- Inbertsoreak:  
• Inbertsore fotovoltaikoen funtzionamendua eta ezaugarri teknikoak.  
• Topologiak.  
• KZ/KZ eta KZ/KA bihurketarako gailuak.  
• PWM kontrol-metodoak.  
• Harmonikoen sorkuntza.  43 • Sarera konektatutako inbertsoreak: Potentzia-zirkuituaren konfigurazioa.  
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• Sarera konektatutako inbertsoreetarako eta inbertsore autonomoetarako eskakizunak.  
• Bateragarritasun fotovoltaikoa.  

 
- Bestelako osagaiak:  

• Blokeo- eta iragaite-diodoak.  
- Monitorizazio-, neurketa- eta kontrol-ekipamenduak.  
- Kable-, babes- eta deskonexio-tresna elektrikoak.  
- Kontsumo-elementuak.  
- Eguzki-jarraipeneko sistemak.  
- Orientazio aldakor eta automatikoko egiturak. 
- Aplikatu beharreko araudia 

7. Eguzki-instalazio isolatu baten elementuak eta espezifikazioak  
- Egiturak eta euskarriak: Egitura-motak.  
- Dimentsioak.  
- Egitura finkoak.  
- Metagailuak:  

• Metagailu-motak (beruna/azidoa, nikela/kadmioa eta abar).  
• Metagailua osatzen duten atalak.  
• Erreakzio kimikoak berun/azidozko, nikel/kadmiozko eta abarrezko metagailuetan.  
• Metagailuen karga (kargaren eta deskargaren ezaugarriak).  
• Metagailu-instalazioen karga-faseak.  
• Metagailuetarako segurtasuna eta gomendio orokorrak.  
• Ingurumen-alderdiak (baterien birziklapena). 
• Inbertsoreak: Inbertsore fotovoltaikoen funtzionamendua eta ezaugarri teknikoak. 

- Inbertsore autonomoak:  
• Potentzia-zirkuituaren konfigurazioa.  
• Inbertsore autonomoetarako eskakizunak.  
• Bateragarritasun fotovoltaikoa.  

- Laguntzako eta metaketako energia-sistemak.  
- Bestelako sorgailu elektrikoak (aerosorgailu txikiak eta ekipo elektrogenoak).  
- Optimizazio-gailuak. 
- Aplikatu beharreko araudia. 

8. Eguzki-instalazioen sustapena 
- Energia berriztagarrien sustapena.  
- Energia-ereduak eta -politikak.  
- Nazioarteko, nazioko eta autonomia-erkidegoko testuingurua eguzki-energiari dagokionez.  
- Eguzki-instalazioei buruzko azterlan ekonomikoak eta finantzarioak.  
- Eraikuntzaren Kode Teknikoa. 
- Udal-ordenantzak eta aplikatu beharreko araudia.  
- Diru-laguntzei buruzko arau-esparrua. 

 
 
 
 
 
 
5. prestakuntza-modulua:  
ENERGIAREN ERABILERA ERAGINKORRAREN SUSTAPENA 
ERAIKINETAN 

 
44 

 
Kodea: MF1197_3 

5 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1197_3: Energiaren erabilera eraginkorra sustatzea. 
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Iraupena: 40 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Energia-efizientziako planetan proposatutako informazioko eta dibulgazioko ekintzak aztertzea, plana garatzeko 
beharrezkoak diren espezifikazioak erabakitzearren. 

EI1.1 Kontsumitzaileei, auzo-elkarteei eta jendeari, oro har, zuzendutako informazioko eta dibulgazioko ekintzen 
testuingurua, hartzailearen profila, iraupena, erreferentziazko gaiak, kostua eta bestelako espezifikazio orokorrak 
(efizientzia-planetako eskakizunei eta gomendioei erantzuteko beharrezkoak direnak) erabakitzea. 
EI1.2 Adituei, profesionalen elkarteei eta sektoreko enpresa nahiz elkarteei zuzendutako informazioko eta dibulgazioko 
ekintzen testuingurua, hartzailearen profila, iraupena, erreferentziazko gaiak, kostua eta bestelako espezifikazio 
orokorrak (efizientzia-planetako eskakizunei eta gomendioei erantzuteko beharrezkoak direnak) erabakitzea. 
EI1.3 Informazioko eta prestakuntzako ekintzei buruzko txostenak eta proposamen orokorrak egitea, ekintza garatzeko 
beharrezkoak diren espezifikazio orokorrak biltzen dituzten dokumentu formalizatuak aurkeztea eta, horretarako, aplikatu 
beharreko programa informatikoak eta euskarriak erabiltzea. 

A2: Efizientziarekin eta ingurumenarekin lotutako araudiari eta kontsumo-ohitura arduratsuei buruzko informazioko edo 
prestakuntzako ekintzak programatzea kontsumitzaileei, enpresei eta erakundeei zuzenduta. 

EI2.1 Informazioko edo prestakuntzako ekintzarekin zer helburu lortu nahi den definitzea, efizientzia-planaren 
eskakizunak, energiaren zentzuzko erabilerari buruzko gomendioak, aplikatu beharreko araudia eta hartzaileen eskari 
nahiz ezaugarriak kontuan hartuta. 
EI2.2 Ekintzaren edukiak zehaztea, sekuentziatzea eta programatzea, eta informazioa, material didaktikoak eta horiek 
garatzeko beharrezkoak diren bestelako euskarriak biltzea. 
EI2.3 Erabiliko diren komunikazioko eta prestakuntzako metodoak programatzea eta justifikatzea eta ekintzaren 
garapen-sekuentziarekin lotzea, behar izango diren baliabideak zehaztuta. 
EI2.4 Galde-sortak, inkestak eta ekintzaren ebaluazioarekin lotutako bestelako tresnak diseinatzea. 
EI2.5 Energia-efizientzia eta kontsumo-ohitura arduratsuak sustatzearekin lotutako ekintzen hedapena programatzea. 

A3: Kontsumitzaileei, profesionalei, enpresei eta erakundeei informazioa eta prestakuntza ematea, aurrez definitutako 
espezifikazioekin, metodologiarekin eta ezarritako aurrekontuarekin. 

EI3.1 Eraikinetako instalazioetan energia-efizientzia handiagoa lortzeko estrategiak eta teknika orokorrak beste pertsona 
batzuei komunikatzea, argi eta modu ordenatuan, eta sortzen diren zalantzei eta galderei erantzutea. 
EI3.2 Eraikinetako instalazioetan energia-efizientzia handiagoa lortzeko estrategiak eta teknika zehatzak (dagozkien 
jardun-eremukoak) profesionalei eta espezialistei azaltzea, argi eta modu ordenatuan, eta sortzen diren zalantza eta 
galdera espezifikoei erantzutea. 
EI3.3 Informazioko eta prestakuntzako esku-hartze mota bakoitzerako baliabide material eta didaktiko egokienak 
sailkatzea eta hautatzea. 
EI3.4 Espezializaziorik gabeko profila duen jende-multzo baten aurrean, hau da, etxebizitza-eraikin batean, ospitale-
instalazio batean, kiroldegi batean edo bestelako eraikinetan energia-instalazioen jabe edo erabiltzaile direnen aurrean 
egindako informazioko esku-hartze batean: 

- Eraikineko instalazioetan egin den energia-diagnostikoaren eta -auditoriaren berri ematea erabiltzaileei edo 
kontsumitzaileei. 

- Planean bildutako energia-instalazioen funtzionamendu orokorra azaltzea, modu sinplean. 
- Erabiltzailearen jardunaren puntu kritikoak aztertzea, efizientzia hobetzearren. 
- Egoera, helburuak eta pertsonen profila kontuan izanik, baliabide material eta didaktiko egokiak erabiltzea. 
- Sortzen diren galderei argi eta garbi erantzutea. 

EI3.5 Eraikinetako energia-instalazioen muntaketan eta mantentze-lanetan parte hartzen duten profesionalen aurrean 
egindako informazioko edo prestakuntzako esku-hartze batean: 

- Lanen xede izango den eraikineko instalazioetan egin den energia-diagnostikoaren eta -auditoriaren berri 
ematea. 

- Energia-aurrezkiaren funtsa azaltzea proposatzen diren jardun teknikoetan oinarrituta. 
- Esku-hartze teknikoaren ezaugarriak aztertzea. 
- Egoera, helburuak eta profesionalaren profila kontuan izanik, azalpenerako baliabide egokiak erabiltzea. 
- Sortzen diren galderei argi eta garbi erantzutea. 

A4: Kontsumitzaileei edo profesionalei zuzendutako informazioko edo prestakuntzako ekintzak ebaluatzeko ereduak eta 
tresnak diseinatzea, energiaren erabileran efizientzia lortzearekin loturik. 

EI4.1 Ebaluazioko eredu edo plan bat idaztea, esku-hartze mota bakoitzaren arabera. 
EI4.2 Ebaluazio-plana gauzatzeko beharrezkoak diren erremintak eta tresnak diseinatzea eta galde-sortak, ebaluazio-
orriak, sareko ebaluazio-sistemak edo bestelakoak prestatzea. 45 
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EI4.3 Ebaluazioaren emaitzak interpretatzea eta ekintza zuzentzaileak proposatzea, hobetzeko. 
EI4.4 Ebaluazioaren erremintak, tresnak eta emaitzak formalizatzea helburu orokorreko aplikazio informatikoak erabilita. 

 
Edukiak: 
1. Energia-efizientziari buruzko dibulgazio-planak 

- Energia-efizientziari buruzko plan nazionalak. Dibulgazio-neurriak. 
- Energia-efizientziari buruzko komunikazio-kanpainak. 
- Premiak eta eskariak bat etortzea. 
- Prestakuntza-planak. 
- Ikastaroen eta informazio-saioen espezifikazioak. 
- Saioak eta ikastaroak antolatzea. 
- Liburuxkak eta bestelako dibulgazio-sistemak. 

2. Energia-efizientziari buruzko dibulgazio-ekintzak 
- Gune eta instalazio egokiak. 
- Baliabide didaktikoak. 
- Esku-hartze metodoak. 
- Hartzaileen profilak. 

3. Energia-efizientziari buruzko dibulgazio-ekintzen ebaluazioa 
- Ebaluazio-ereduak. 
- Tresnak. 
- Ebaluazio zuzentzailea. 
- Emaitzen txostenak. 

 
 
 
 

6
6. prestakuntza-modulua:  
ERAIKINEN ENERGIA-EFIZIENTZIAKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 
Kodea: MP0122 
 
Iraupena: 120 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio termiko bateko hotz- eta bero-sorgailuen, haizagailuen, zirkuladoreen eta hodi-sare nahiz banaketa-tutuen 
sareen energia-efizientzia kalkulatzea eta, horretarako, instalazioaren osaera eta funtzionamendua aztertzea, indarreko 
araudiari jarraikiz. 

EI1.1 Bero- eta hotz-sorgailuak, haizagailuak, zirkuladoreak eta hodi-sare nahiz banaketa-tutuak identifikatzea eta 
kokalekua lokalizatzea. 
EI1.2 Banaketa-sareen bitartez izaten diren bero-irabazien edo -galeren kalkuluan parte hartzea, taulak eta abakoak 
abiapuntu hartuta, neurketa-tresnak erabilita edo arauzko esperimentu-probak eginda. 
EI1.3 Emaria, presioa, tenperatura edo bestelako datuak neurtzeko tresnen irakurketan parte hartzea. 
EI1.4 Lortutako datuak prozesatzen parte hartzea, instalazioaren funtzionamendua eraginkorra ote den erabakitzeko. 
EI1.5 Sorgailu bakoitzaren, fluido garraiatzaileen propultsio-ekipamenduen eta muturreko unitateen errendimendua 
zehazten parte hartzea, indarreko araudiari jarraikiz. 
EI1.6 Beroa eta hotza banatzeko hodi- eta tutu-sareen isolamendu termikoaren egoera, ezaugarri teknikoak eta 
egokitasuna indarreko araudiaren araberakoak direla egiaztatzen parte hartzea. 
EI1.7 Egin beharreko eragiketak espezifikazio eta maiztasun egokiarekin egin direla interpretatzea eta egiaztatzea 
mantentze-lanetako eragiketen erregistro-dokumentuetan. 
EI1.8 Instalazio osoaren energia-efizientzia ebaluatzen parte hartzea. 46 

 
 
 

 



 
 

Eraikinen energia-efizientzia 

A2: Bizitegitarako eraikin bati dagozkion planoak eta dokumentazio teknikoa ditugu eta eraikin horretan energia elektrikoaren 
eta termikoaren eskaria egonik ur bero sanitariorako eta berokuntzarako, eraikinen energia-kalifikazioa lortzeko prozesuan 
ezarritako metodologia aplikatzea: 

EI2.1 Eraikinaren eraikuntza-ezaugarriak identifikatzea eta definitzea. 
EI2.2 Eraikinaren energia konbentzionaleko instalazioak identifikatzea eta ezaugarriak definitzea. 
EI2.3 Eraikinaren energia berriztagarrietako instalazioak identifikatzea eta ezaugarriak definitzea. 
EI2.4 Energia-kalifikazioan baliatu beharreko erreferentziazko eraikinaren ezaugarriak zehazten laguntzea. 
EI2.5 Eraikinari dagokion energia-kalifikazioaren indizea kalkulatzen laguntzea. 
EI2.6 Energia-kalifikazioaren legezko akreditazioan laguntzea. 

A3: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI3.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI3.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI3.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea. 
EI3.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI3.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI3.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti. 

 
Edukiak: 
1. Energia-efizientziaren kalkuluak instalazio termikoetan 

- Instalazio termiko bateko elementuen eta zirkuituen identifikazioa. 
- Instalazioa osatzen duen elementu bakoitzaren ezaugarriak zehaztea. 
- Banaketa-sareetan izaten diren bero-irabazien edo -galeren egiaztapena. 
- Bero-irabazien edo -galeren kalkulua taulak eta abakoak abiapuntu hartuta, neurketa tresnak erabilita edo probak 

eginda. 
- Neurgailuen irakurketa: emaria, presioa, tenperatura. 
- Sorgailuen, propultsio-ekipamenduen, fluido garraiatzaileen eta muturreko unitateen errendimenduaren 

egiaztapena. 
- Isolamendu termikoaren egokitasunaren eta ezaugarri teknikoen espezifikazioa eta hodi eta tutuen egoeraren 

egiaztapena. 
- Instalazio termikoen mantentze-lanen interpretazioa eta protokoloa. 
- Instalazioaren energia-efizientzia globalaren ebaluazioa. 

2. Bizitegitarako eraikinen energia-kalifikazioa 
- Eraikinaren eraikuntza-ezaugarriak identifikatzea. 
- Energia berriztagarrietako instalazioen ezaugarriak (teknikoak eta errendimenduari dagozkionak) identifikatzea. 
- Energia konbentzionaletako instalazioen ezaugarriak (teknikoak eta errendimenduari dagozkionak) identifikatzea. 
- Bizitegitarako eraikin baten energia-kalifikazioa berrikustea. 
- Bizitegitarako eraikin baten energia-kalifikazioaren indizea kalkulatzea. 
- Bizitegitarako eraikin baten energia-akreditazioa berrikustea. 

3. Integrazioa eta komunikazioa lantokian 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- . 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- . 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea.  
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
 
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 
ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF1194_3:  
Eraikinetako instalazioen 
energia-efizientziaren 
ebaluazioa 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

1 urte 

MF1195_3:  
Eraikinen energia-ziurtapena 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat 

1 urte 

MF1196_3:  
Efizientzia eraikinetako 
uraren erabileran 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat 

1 urte 

MF0842_3:  
Eguzki-instalazioen 
bideragarritasunari buruzko 
azterlana 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat 

1 urte 

MF1197_3:  
Energiaren erabilera 
eraginkorraren sustapena 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat 

1 urte 

 
 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
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– Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo 
Psikologiako edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko 
graduondoko titulua dutenak. 

 
– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta gainera Hezkuntza 

Ministerioak, edo baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dutenak. 
 
– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 
Kudeaketa-gela 45 60 

Eraikin bioklimatikoa 300 300 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 
Kudeaketa-gela X X X X X 

Eraikin bioklimatikoa X X X X X 

 
 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Errotuladorez idazteko arbela 
− Ikus-entzunezko ekipoak 
− Ikasgelako materiala 
− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 
− Inprimagailua 
− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 
− Ordenagailuz lagundutako diseinurako software espezifikoa. 
− Eraikinen energia-ziurtapena eta instalazioak kalkulatzeko eta 

automatizatzeko berariazko softwarea. 

Eraikin bioklimatikoa 

 
Instalazioak  
− Inertzia termiko handia duten materialekin eraikitzea  
− Argiztapen-instalazio elektrikoa, argien eta kontsumoen kontrol eta 

guzti 
− Ur-hornidurako instalazioa, kontsumoen kontrol eta guzti 
− Sarera konektatutako instalazio fotovoltaikoa, produkzio-kontrol 

eta guzti 
− Berokuntzaren eta ur bero sanitarioaren instalazioa, produkzioaren 

eta kontsumoen kontrol eta guzti 
− Eguzki-instalazio termikoa, produkzioaren eta kontsumoen kontrol 

eta guzti. 51 
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− Klimatizazio- eta aireztapen-instalazioa, kontsumoen kontrol eta 
guzti 

 
Neurketa-ekipamenduak: 
− Iparrorratza. 
− Zinta metrikoa. 
− Piranometroa. 
− Pirheliometroa 
− Takometroa 
− Termometroa 
− Isolamendu termikoaren neurgailua 
− Eguzki-erradiazioaren neurgailua 
− Polimetroak. 
− Pintza anperimetrikoa. 
− Errekuntza-aztergailua 
− Emari-neurgailua 
− Presio-neurgailua 
− Hezetasun-neurgailua 
− Luxometroa 
− Energia elektrikoaren kontagailua 
− Ur-kontagailua 
− Dataloggerra. 
 

Babes-ekipamenduak: 
− Arnes integrala, eslingarekin eta xurgatzeko sistemarekin. 
− Segurtasun-soka, energia xurgatzekoarekin. 
− Ez erortzekoak. 
− Segurtasun-kaskoa, kokospekoarekin 
− Eraso mekanikoen eta elektrikoen aurkako eskularruak 

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat lanabes, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 

 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 

– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar duen prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera 
 52 

 
 
 

 



 

 



 

 

 




