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Helburuak

EITari eta lehendik dauden eraikinetako esku-hartzeei buruzko etengabeko prestakuntza-

programazioaren ondoren, NEXT GENERATION laguntza ekonomikoen sarrerarekin batera,

ikastaro berri hau aurkezten dizuegu, eraikinak eguneratzeko eta prebentziozko kontserbazio-

eta mantentze-eginbeharra abiarazteko pizgarri.

Ikastaroaren helburu nagusia fatxaden eraikuntza-akatsak kalifikatzeko eta konponketa-

irizpideak proposatzeko alderdi praktikoa azpimarratzea da, kasu errealak oinarritzat hartuta.

Ikastaro honetan planteatzen den helburua da bertan parte hartuko duten teknikariak gai

izatea honelako lanak egiteko:

• Araudia ondo ezagutu azterketa bat eginez jakiteko lan-nitxoak zeintzuk diren, gure

etorkizuneko bezeroak nortzuk izango diren, eta lanak nola garatu eta dirulaguntzak nola

kudeatu behar diren.

• Fatxadako inguratzailearen kontserbazio-egoeraren diagnostikoa egin ahalik eta egokien.

• Metodologia baten arabera lan egin, diagnostikoan zehatzagoak eta zorrotzagoak izan

gaitezen.

• Hautemandako patologiak konpontzeko alternatibak planteatu eta horien kostua zenbatetsi.

• Lana ondo eta azkar egiteko eta bezeroarentzat baliagarria izango den kalitatezko ikuskapen

teknikoko dokumentu bat egiteko erabil daitezkeen tresnak ezagutu, Elkargoan alokatu

daitezkeen tresnak oinarritzat hartuta.

• Eraikin batean patologia-azterketa bat egin.

Ikastaroak fatxadaren inguratzailean sakontasun egokiarekin esku hartzeko balio du, bai EITaren

dokumentua egitean bai birgaitzearen eta kalitatezko energia-eraginkortasunaren azterketa

eta planteamendua egitean.

Metodologia

ON-LINE: zuzenean, GOTOWEBINAR aplikazioaren bitartez. Jarraipena egiteko nahikoa da

edukitzea: ordenagailu bat (PC bat gutxienez Windows 7rekin, edo Mac bat), bozgorailuak eta

Interneteko konexioa banda zabalarekin edo zuntzarekin.
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1.   Fatxaden lesioen tipologia eta kausak: 

1.1. Pitzadurak,

1.2. Lur-jausiak, 

1.3. Degradazioa. 

1.4. Estankotasun-arazoak. 

2.  Jatorri hidrologikoa duten lesioak. Sintomak eta kausak. Prebentzioa eta konponketa.

2.1. Kapilaritateagatiko hezetasuna

2.2. Hezetasunagatiko ur sartzea

2.3. Kondentsazioagatiko hezetasuna

2.4. Istripuagatiko hezetasuna

3. Estalduretako eta zoladuretako lesioen tipologia eta kausak

3.1.  Patologiak estaldura jarraituko elementuetan: 

3.1.1. Emokadurak eta luzituak. Enfoskatuak, entokadurak eta iztukuak. Pinturak.

3.1.2. Estalduren ezaugarriak. Paramentuen diseinua eta prestaketa.

3.1.3. Patologiak eta esku hartzeko teknikak.

3.2.  Patologiak estaldura jarraituko elementuetan: 

3.2.1. Elementuen araberako akaberak. Alikatatuak, xaflaztatuak eta plakazko 
estaldurak

3.2.2. Materialen ezaugarriak eta materialak jartzea.

3.2.3. Ainguratze-sistemak eta teknikak.

4.   Puntu bereziak: erlaitzak, karelak, elementu irtenak, mehelinak, baoak.

5.   Fatxadak kalteengatik konpontzea.

6.  EITa arautzen duen araudian adierazitakoari jarraituz kalteak sailkatzea.

7. Energia-eraginkortasuneko ekintzekin lotutako patologia. 

Programa

FATXADAK



UZTAILEKO EGUTEGIA

Astelehenean eta asteartean 9:00-13:00h (penintsulako ordua).

Elkargokideak (AATEIEO): 35 €

Ez-elkargokideak: 70 €

8 irakastordu.

IZEN-EMATEAK ZEURE ELKARGOAREN BIDEZ

Bideokonferentzia bidez onlinezuzenean
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Ikasleku mugatuak, beharrezkoa da aldez aurretik izena ematea 

uztailaren 8a baino lehen, 13:00era arte (penintsulako ordutegia). 

Ikaslekuak gaindituz gero, izen-emateen ordenari jarraituko zaio.

Gipuzkoako Aparejadore, Arkitekto Tekniko eta Eraikuntzako 

Ingeniarien Elkargo Ofizialaren EGOITZA

Gernikako Arbola Pasealekua 21

943 45 80 44 · gabinete@coaatg.org


