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Sute baten kasuan segurtasunari buruzko araudietan jasotako xedapenen

arrazoia ezagutu eta gero, kontzeptuak benetako kasuen bidez finkatzeko

ordua heldu da, horiek nola aplikatu behar ditugun jakin ahal izateko.

Aplikatu ahala zalantzak sortuz joango dira, eta zalantza horiek argituz lorduko

du ikasleak behar dituen erremintak eskuratzea, bere jardun profesionala

behar legez garatzeko.

Helburuak

Elkargune publikoko erabilera duten benetako kasuetan araudia zuzen aplikatzeko 

beharrezko erremintak gure taldekideen eskura jartzea.

DB-SI justifikatuko duen memoria idatziz jartzeko gai izatea:

- Aplikazio-eremua: kasu bakoitzean araudia nola aplikatu behar den aztertu. 

- Sua barrutik zein kanpotik hedatzea mugatu: arrisku berezia duten lokalak, 3 

milioi MJ baino gehiagoko biltegiratzeak, materialek suarekiko dituzten 

jokabide-motak, fatxaden eta estalkien egoera.

- Ebakuazioa

- Suteen aurkako babes instalazioak.

- Suhiltzaileen esku hartzea: irisgarritasuna.

- Egiturak suarekiko duen erresistentzia.

Ariketekin eta adibideekin lagundutako didaktika. Bakoitzak bere 

ordenagailua izan behar du. 

Metodologia

Bideokonferentzia bidezko jarraipenean, ikastaroa ahalik eta gehien 

aprobetxatzeko, komeni da 2 PC erabiltzea, horietako batean 

bideokonferentziari jarraitzeko eta bestean praktikak egiteko. PC bat 2 

monitorerekin edota PC bat monitore handi batekin (> 24 hazbete) 

erabiltzea ere posible da.

Sarrera
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Elkargune publikoan ondoko alderdiak justifikatu beharko dira: 

1.- Aplikazio-eremua: kasu bakoitzean araudia nola aplikatu behar den 

aztertu.

2.- Aurretiko zehazpenak: arriskuaren errealitatera hobekien egokitzen 

den erabilera aukeratzeari begira, erabileren ezaugarri bereziak.

3.- Sua barrutik hedatzea mugatu: sektorizazioa, arrisku berezia duten 

lokalak, 3 milioi MJ baino gehiagoko biltegiratzeak, materialek suarekiko 

dituzten jokabide-motak, ezkutuko espazioak eta instalazioen 

igarobideak.

4.- Sua barrutik zein kanpotik hedatzea mugatu: fatxaden eta estalkien 

egoera.

5.- Ebakuazioa: erabileraren araberako okupazioa, irteera-motak eta 

kopurua, ebakuazioaren ibilbidearen luzera, irteeren zabalera. Sutearen 

kea kontrolatzea.

6.- Suteen aurkako babes instalazioak instalazioak: zuzkidurak eta 

baldintzak.

7.- Suhiltzaileen esku hartzea: hurbilketa eta ingurunea, eta 

irisgarritasuna fatxadan zehar.

8.- Egiturak suarekiko duen erresistentzia justifikatzea.

9.- DB-SUAn adierazitako irisgarritasun baldintzak, arrapalak eta 

eskailerak: erorikoen aurkako segurtasuna, argiztapen desegokia eta 

irisgarritasuna.

Programa
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EGUTEGIA 2021EKO APIRILA

Astelehenean, apirilak 5, 16:00-19:00h (penintsulako ordua).

Ez-Elkargokideak: 40 €

Elkargokideak (AATEIEO): 20 €

3 irakastordu.

IZEN-EMATEAK iCOLEGIAREN BIDEZ

Bideokonferentzia bidez online zuzenean.
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Ikasleku mugatuak, beharrezkoa da aldez aurretik izena ematea 

apirilaren 2a baino lehen, 13:00era arte (penintsulako ordua). 

Ikaslekuak gaindituz gero, izen-emateen ordenari jarraituko zaio.

Albaceteko Aparejadore, Arkitekto Tekniko eta Eraikuntzako Ingeniarien 

Elkargo Ofizialaren EGOITZA

Isabel la Católica etorb., 19, Albacete

967 21 63 07  · formacion@aparejadorealbacete.es


