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2021eko martxoaren 11n eta 18an                                        16:30etatik 20:30etara 
  Bideokonferentzia bidez soil-soilik.  

 

 

 

 

ANTOLATZAILEA: LAGUNTZAILEA: DIRULAGUNTZAILEA: 



 

CE3X ikastaroa ikastaro aurreratu bat da, erreminta hau ezagutzen duten eta hartan 

sakondu nahi duten teknikariei eta profesionalei zuzendua. 

Batetik, askotan sortu ohi diren zalantzak argituko dira, besteak beste, itzalak, zubi 

termikoak, azterketa ekonomikoa, argiztapen-instalazioak, e.a. 

Bestetik, Eraikuntzaren Kode Teknikoan jasotako energiari buruzko atalaren idazketa 

berria erabat indarrean dago 2020ko irailaz geroztik, eta hori ere aztertuko dugu. 

Aldaketa honek aldaera handia ekarri du bai eraikinek bete beharreko eskakizunen 

aldetik bai bete beharrekoak benetan betetzen direla egiaztatzeko prozeduren 

aldetik. 

Ikastaro honetan alderdi teorikoak eta alderdi praktikoak elkarrekin konbinatu eta 

2019ko EKT-HE berrian egiaztatu beharreko alderdiak argitu egingo dira. 

 

Energia-egiaztagiri bat egiteko orduan profesionalek askotan topatu ohi dituzten 

zalantzak argitzea eta EKT-HE berriaren eskakizunak betetzeko eta egiaztatzeko 

profesionalak prestatzea, bai birgaikuntzaren arloan bai obra berriaren arloan. 

 

 

Ariketekin eta adibideekin lagundutako didaktika. 

CE3X V. 2.3 ETA ERAIKIN BERRIEN CEE-RAKO OSAGARRIA, INSTALATUTA: Ikasle 
bakoitzak programa instalatuta eta probatuta eduki beharko du. Deskarga ezazu 
hemendik. 

Bideokonferentzia bidez emango da. Jardunaldietako bakoitza amaitu eta gero, 
ikastaroaren saio guztien grabazioak eskura egongo dira hilabetez (1), baina saiorik 
ezin izango da deskargatu. 

SARRERA 

HELBURUAK 

METODOLOGIA 

BIDEKOKONFERENTZIA: ikastaroa ahalik eta gehien aprobetxatzeko komeni da 2 PC 

izatea, horietako batean bideokonferentziari eta txostengilearen azalpenei 

jarraitzeko, eta bestean programarekin praktikak egiteko. PC bat 2 monitorerekin 

edota PC bat monitore handi batekin (> 24 hazbete) erabiltzea ere posible da. 



 
 

1. jardunaldia. CE3X aurreratua 
 

1. Egiaztapenaren alderdi teorikoak. 

a. Zonalde klimatikoak, fitxategi meteorologikoak, pasoko 

koefizienteak, ordezkapen-sistemak. 

b. Sarrera: ACS, aireztapena, katastro-erreferentziak, e.a. 

c. Inguratzailearen eta instalazioen balio lehenetsiak. 

2. Itzalak. 

a. Eguzki-ibilbideen diagrama. 

b. Sarrera sinplifikatuaren morroia. 

c. Kasu praktikoak: eraikinaren berezko itzal urrunak, barne-

patioenak, estalki baten gaineko itzalak, hegal baten 

itzalak... 

3. Zubi termikoak. 

a. Neurketak egiteko programak erabiltzen dituen irizpideak. 

b. Fatxada osoaren kasuan edo solairuen arabera 

zehazturiko fatxadan lehenetsita datozen zubi 

termikoak. 

c. Zubi termikoak teilatupeko etxebizitzetan. 

4. Balkoi itxiak, beiraz hornituriko galeriak. 

5. Argiztapen-instalazioak. 

6. Galdarak, metatze-deposituak eta hotz-aparatuak. 

7. Eskariaren osagaiak aztertzea. 

8. Obra berriaren egiaztapen energetikoa. 

PROGRAMA 



2. jardunaldia. EKT-HE: nobedadeak. 
 

1. Aldaketa orokorrak: dokumentuaren egitura, zonalde 

klimatikoak, ordezkapen-sistemak, zonifikazioa. 

2. HE1, aldaketak: 

a. Elementuen transmitantzia termikoak 
b. Eraikinaren koefizientzia globala 
c. Eguzki-kontrola 
d. Airearentzako iragazgaiztasuna 
e. Aire-aldaketaren erlazioa 
f. Inguratzailearen elementuen arteko deskonpentsazioak 

3. HE0, aldaketak: 

a. Adierazle berria: energia primario osoa 
b. Eskakizunak kuantifikatzea 
c. Kontsignatik kanpoko orduak 
d. Ordezkapen-sistema 

4. Kasu praktikoa. Bizitegi-eraikin kolektibo bat 
birgaitzea. 



 
 

MIGUEL ÁNGEL PASCUAL BUISAN JN. 
Industria-Ingeniari Teknikoa Efinovatic. 

 

8 irakastordu 
Ordutegia: 16:30-20:30 h. 

Modalitatea: bideokonferentzia online zuzenean. 
 

 

IKASLEKU  MUGATUAK: Beharrezkoa da aldez aurretik izena ematea. 

Izena emateko mugaeguna: 2021eko martxoaren 8a, 13:00era arte. 
 
 

IZEN EMATEA BERTAN BEHERA UZTEKO, SAIOA HASI BAINO 48 ORDU 
LEHENAGO JAKINARAZI BEHARKO DA. 

 
 
 

-IZENA EMATEKO JAR ZAITEZ HARREMANETAN ZEURE 
ELKARGOAREKIN- 

TXOSTENGILEA 

EZ-ELKARGOKIDEAK: 85 € 
ELKARGOKIDEAK: 40 € 


