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Sute kasuaren segurtasunari buruzko araudia ezagutzea eta behar den bezala
aplikatzea lehen urratsak dira sute baten ondorioak minimizatu ahal izateko.
Hala eta guztiz ere, sute bat beti gerta daiteke; beraz, garrantzitsua da
bizilagunek jakitea zer egin behar duten, nola jokatu behar duten kanpoko
laguntza iristen den bitartean.
Bestalde, autobabesa planifikatzea funtsezkoa da, jarduera batzuen erabilerak
ezartzen dituen baldintzak bat ez datozenean sute kasuaren segurtasunari
buruzko araudian jasotako xedapenekin.

Helburuak

- Autobabesaren planak arautzen dituen araudiaren egituraketa eta edukiak 
ezagutzea (1468/2008 E.D. eta 393/2007 E.D.). 

- Eraikinaren alderdi ezberdinak —autobabeserako plangintza egoki finkatzeko 
garrantzitsuak direnak— aztertzeko irizpideak argitasunez erabiltzea.

- Arriskuak zuzen aztertzeko oinarri egoki bat eskuratzea.
- Eraikinaren babes aktiboa eta babes pasiboa ondo bereiztea, eta horien 

funtzionamenduaz erabat jabetzea, noizbait arriskuren bat balego.
- Larrialdi baten aurrean nola jokatu egoki planifikatzea.
- Plan bat ezartzeak daukan garrantzi handia baloratzea, behar ezkero hura 

martxan jarri beharko dutenek plana barneratu beharko baitute beren baitan.

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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1.- Aurretiazko kontzeptuak. Eraikinaren berezko baliabideak aprobetxaturik, 
gune, establezimendu eta barrundegi batean berehalako babesa arautzen 
duen mekanismoa: autobabeserako plana. Autobabeserako Oinarrizko Araua. 
Planarekin inplikazioa duten Administrazio Publikoen Organoak. Planaren 
egituraketa. Jardueren katalogoa.

2.- Jarduera eta berau garatzen den ingurunea deskribatzea: inbentarioari 
begira garrantzizkoak diren alderdiak, arriskuen azterketa eta ebaluazioa. 
Autobabeserako baliabideak eta neurriak. Instalazioak mantentzea. Kasu 
praktiko bat.

3.- Larrialdien aurrean jokatzeko plana: larrialdien sailkapena, jarduteko 
prozedurak eta eginkizunen identifikazioa. Kasu praktiko bat.

4.- Autobabeserako planaren integrazioa: Babes Zibileko sistema publikoaren 
jarduketekin koordinatzea eta elkarlanean aritzea. Ezarpena: prestakuntza-
programak eta informazioa. Eraginkortasunari eustea: birziklapena, ariketak 
eta simulakroak.

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

Ez-Elkargokideak: 40 €
Elkargokideak (AATEIEO): 20 €

3 irakastordu.

IZEN-EMATEAK iCOLEGIAREN BIDEZ

Bideokonferentzia bidez online zuzenean.

Ikasleku mugatuak, beharrezkoa da aldez aurretik izena ematea 
apirilaren 16a 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
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