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Helburuak
Ikastaroaren helburu nagusia

birgaikuntzako agente berriak

prestatzea da; horretarako,

proiektuaren azterketa-faseari,

datuak in situ hartzeari,

eraikinaren hobekuntza potentziala

identifikatzeari eta abarri lotutako

lanei ekin ahal izateko

beharrezkoak diren teknikak eta

gaitasunak aztertuko ditugu. Hori

guztia, EKTan ezarritako

funtzionaltasunari, segurtasunari

eta bizigarritasunari buruzko

oinarrizko baldintzak ardatz

hartuta, eta bereziki, energia

aurrezteko eta energia

berriztagarriak ezartzeko aukerak

kontuan hartuta.

Ezaupide horiek bereganatu eta

gero, ikaslea prest egongo da

eraikinaren liburua egiteko

prozesuari heltzeko, bai eta

proposatutako esku-hartzeak lor

litzakeen dirulaguntzak

kalkulatzeko ere, kalkulatutako

aurrezteko ahalmenaren arabera.

AGENTE ERREHABILITATZAILE 

IKASTAROA

Nori zuzendua:
Higiezinak sustatzeko prozesuan

parte hartzen duten arkitektoei,

arkitekto teknikoei eta ingeniariei,

bai eta proiektugileei, obra-

zuzendariei eta eraikuntza-

enpresetako teknikariei.

Irakasleak

Miguel Ángel Sánchez Orgaz

Industria-Ingeniari Teknikoa.
Zientzietako eta Eraikuntza-

Ingeniaritzako Goi Mailako Ikasketetan 

Masterra (UNED_FEE).  Eraikuntzako 

Instalazioei buruzko eta Kimatizazioari 

buruzko Masterren zuzendarikidea (FEE-

Aparejadores Madrid).

SGS TECNOS-eko instalazio-zuzendari 
teknikoa.

Programa
1.Eraikuntzaren Kode Tekniko berriaren errepaso

orokorra; HE ODan bereziki sartutako alderdi

berriak baino ez dira jorratuko, eta eraikinaren

liburuaren prestaketan eragina duten alderdiak

bakarrik hartuko ditugu ardatz.4 ordu

2.Eraikinaren datu orokorrak eta dokumentazio

orokorra. Katastroko erreferentziak eta barruan

sartu beharreko gainerako dokumentuak. 0,5 ordu

3.Datuak in situ hartzea. Teknikariak eraikinaren

bisitan jaso beharko dituen alderdiak, gero

eraikinaren liburua prestatu ahal izateko.

Eraikuntzari buruzko datuak, egin beharreko

neurketak, instalazioen datuak, inguratzaile

termikoaren datuak, e.a. 2 ordu

4.Eraikinaren kontserbazio-egoera. Inguratzaile

termikoan kondentsazioak dauden aztertzea,

Inguratzale termikoaren egoera orokorra,

Instalazioen egoera orokorra, Galdararen

ikuspenak, saneamendu-sarea, etab. Hobetzeko

neurriak. 2 ordu

5.EITa edo EETa nola prestatu. Berau osatzen 

duten zatiak. EETa nola aplikatu. Kontserbazio-

egoerari, irisgarritasunari eta eraginkortasun 

energetikoari edota akustikari buruzko datuak 

hartzea eta bete beharreko puntuak. Tokiko 

erakundeak, erakunde autonomikoak eta 

izapidetzeak. Kasuistikak, egutegia eta epeak. 

Dokumentuaren aurkezpena eta banaketa.  4 ordu

6.Eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria nola

egin. CE3x programa erabiltzen ikasi eta kasu

praktiko bat egitea. TEKTON-i eta HULC-i buruzko

sarrera. 6 ordu

7.Erabileraren eta mantentzearen eskuliburua. 

Eraikina erabiltzeko eta mantentzeko eskuliburua 

nola egin. Ordu 1

8.Eraikinaren prestazioak hobetzeko potentziala.

EKTaren oinarrizko prestazio bakoitzerako,

eraikinaren liburuan sartu beharreko alderdiak.

4 ordu

Kasu praktikoa.
Eraikin jakin baten eraikinaren liburua

egitea.

Ikasleak eraikinaren liburua idatzi beharko du

benetako kasu batean, eta irakasleak emaitzak

ebaluatuko ditu (hobekuntzak barne).



Informazio orokorra

Datak 2022ko irailaren 20tik urriaren 13ra arte

Ordutegia Astearte eta ostegunetan, 17:30 - 20:30 (urriaren 4an izan ezik, 16:30 - 20:30).

Irakastorduak Eskola-orduak: 23,5.

Ikaslekuak 50 ikaslekutara mugatuak. Izen-ematea matrikularen hurrenkeraren arabera egingo da.

Irakaslekua Urrutitik, streaming bidez.

Ziurtagiria Madrileko Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofizialak eta Escuela de 
la Edificación fundazioak emanda.

Matrikularen 

prezioa

Elkargokideak: 350 € Ez-elkargokideak: 700 €

Ordaintzeko 

modua:

Ordainketa zatikatzeko aukerak. Kontsultatu.

Informazioa eta 

matrikula

Fundación Escuela de la Edificación C/ Maestro Victoria, 3
28013 Madril
Tel.: 91 531 87 00
edif@escuelaedificacion.email www.escuelaedificacion.org
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