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EURONET 50/50 max Europako proiektuan parte hartu duten eskolek 
egindako ahalegina eskertu nahi dugu. Izan ere, beren ekarpen eta 
ideiak benetan lagungarriak izan dira irakasleen gida hau osatu eta 
egokitu ahal izateko.

Gida benetan erabilgarria eta probetxuzkoa izatea espero dugu, 
baita zuen ikastetxeetako eskola-erkidego osoa eskolan energia 
aurrezteko lanean inplikatzea ere, eta modu horretara, berotegi-
efektua eragiten duten isurketak murrizten eta gure planetaren 
osasuna hobetzen laguntzea.

Jatorrizko ideia: Unabhängiges Institut für Umweltfragen (UfU).

Jatorrizko testuaren egokitzapena: Ingurumen Zerbitzuen Gerentzia. 
Bartzelonako Diputazioa.

Berrikuspena: Tokiko Garapena, Berrikuntza, Ingurumena eta Nekazaritza. 
Huelvako Diputazioa

Euskarazko bertsioa: Bizkaiko Foru Aldundia

2014ko iraila.
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EURONET 50/50 MAX 
PROIEKTUA

Eskoletan oso garrantzitsua da energia argia edukitzeko, neguan hotzik ez 
edukitzeko, aparatuek funtzionatzeko eta abar. Baina, ba al dakigu zenbat energia 
kontsumitzen dugun eskoletan eta nola erabiltzen dugun?

EURONET 50/50 max proiektuarekin energia hobeto ezagutzen eta energia 
aurrezten lagundu nahi diegu eskolei. Helburu horri helduta, sare bat osatu dugu 
Europako 500 eskola baino gehiagorekin, eta 50/50 kontzeptuaren ezarpenari ekin 
diogu jada, energiaren kontsumoa murrizteko.

Eskolan energia gutxiago kontsumitzen badugu, ingurumena eta klima dira garaile, 
CO2 isurketak, berotze globalaren erantzuleak direnak, murriztea lortuko baitugu. 
Eskolak ere dira garaile EURONET 50/50 max proiektuarekin, izan ere, aurrezten 
duten energia-kostuaren % 50 jasotzen dute, nahi bezala edo behar dutenean 
erabiltzeko. 50/50 kontzeptuaren helburua da eskolei eta eskola-eraikinetako 
kudeatzaileei (udalak) energia aurrezten lagunduko dieten pizgarri ekonomikoak 
ahalbidetzea: dirutan itzultzen zaie ikasleek zein irakasleek garatutako 
eraginkortasun energetikoko neurriekin aurreztutako energiaren % 50. Gainerako 
% 50 aurrezki garbia da fakturak ordaintzen dituen udalarentzat. Azkenean, denak 
ateratzen gara garaile: eskolak finantza-baliabide gehigarriak jasotzen ditu, 
eskola-eraikinaren kudeatzaileek energia-kostu gutxiago dituzte eta energetikoki 
eraginkorren diren eskolek energiaren eta klima-aldaketaren tokiko helburuak 
betetzen laguntzen dute.

2013ko apirilean hasi zen proiektua eta hiru urte iraungo ditu. Europarako Energia 
Adimentsua Europako programaren laguntza jasotzen du, bederatzi herrialdetako 
16 bazkide ditu eta Bartzelonako diputazioa da proiektuaren koordinatzailea.
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E-PACK-A

EURONET 50/50 max proiektuko bazkideek emandako material didaktikoa duzue 
esku artean.

E-Pack-aren helburua da 50/50 proiektuaren hezkuntza-zatia zuen eskolan 
garatzen laguntzea. E-Pack-aren zati zentrala Irakasleen Gidak eta Ikasleen 
Fitxek osatzen dute eta Berlingo (Alemania) Ingurumen Gaietarako Institutu 
Independenteak (UfU) landu du. UfU institutuak 15 urte baino gehiago daramatza 
eskoletan energia aurrezteko proiektuak garatzen, eta horietako asko 50/50 
pizgarrien sistema dute oinarrian. Horrez gain, informazio osagarria eskaintzen 
duen material gehigarria ere aurkituko duzue. Proiektuko bazkide bakoitzak 
itzuli eta egokitu ditu, kasuan-kasuan, UFUk garatutako materialak eta ikasle 
eta irakasleei 50/50 proiektua ezartzen lagun diezaieketen hainbat dokumentu 
interesgarri gehitu dituzte.

UfU-k jakin badaki eskolen eta hezkuntza-programen egoera desberdina 
dela herrialde bakoitzean. Horregatik, egoera guztietan aplikatu ahal izango 
den hezkuntza-plan bat garatzen saiatu da. Materialak zuek duzuen egoera 
espezifikora egokitzera animatu nahi zaituztegu, eta batez ere, ikasleen ideiak 
eta jarduerak kontuan hartzera eta garatzera. Haurrek eta gazteek ingurumena 
hobetzeko duten sormenean eta dagokien lidergoan sinesten dugu. EURONET 
50/50 max urrats berri bat izan daiteke ikasleak zeregin honetan animatzeko: 
eskolan, etxean zein etorkizunean.
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IRAKASLEEN GIDA,
50/50 PROIEKTU BATEAN PRESTATZEKO

Gida honen helburua da 50/50 metodologia eskolan aplikatzeko modu erraz 
bat azaltzea. UfU-Unabhängiges Institut für Umweltfragen institutuaren 
(Ingurumen Gaietarako Institutu Independentea) esperientzia batean datza. 
Aipatutako erakundeak 15 urte baino gehiago daramatza 50/50 proiektuak modu 
arrakastatsuan aplikatzen Alemanian.

EURONET 50/50 max proiektuan garrantzi handiagoa ematen zaio proiektuan 
parte hartzen duten neska eta mutilen lan independenteari eta gaikuntzari, 
irakaslearen eskola magistralei eta hitzaldiei baino. Hortaz, irakasleak/hezitzaileak 
haurrekin batera garatzen du energia-ibilbidea eta elkarrekin bilatzen dituzte 
energia aurrezteko aukerak. Haurrak beraiek bakarrik ahal dutena egitera eta 
beren proiektuaren emaitza eskola-erkidegoaren aurrean aurkeztera animatu nahi 
ditugu.

Proiektua ohiko eskola-ordutegian barne hartzea gomendatzen dizuegu, 
errazagoa baita energia-erabilera erreala kalkulatzea eraikinak normal 
funtzionatzen duenean. Bestalde, eskola-erkidegoa proiektuaz kontzienteago da 
ekipo energetikoa bere lana egiten ikusten duenean.

EURONET 50/50 max proiektuak lan egiteko modu desberdinak proposatzen 
ditu, parte hartzen duten ikastetxeen aniztasunaren arabera. Gela oso batek 
osatutako ekipo energetikoekin lan egin daiteke, esate baterako, errazagoa baita 
eskola-ordutegiaren barruan antolatzea ; edo maila desberdinetako ordezkariek 
osatutako ekipo energetikoak sor daitezke, ezaguerak helarazteko eta ikasle 
gehiago inplikatzeko modua errazteko.

Gida honetan hainbat urrats proposatzen dira 50/50 proiektua aplikatzeko. 
Deskribatutako eguneroko lana egiteko, 90-150 minutu inguru behar dira 
(etenaldirik gabe), eta eskola bakoitzaren ezaugarrien arabera, desberdina izan 
daiteke proiektuari eskainiko zaion denbora.
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Proiektua egun gutxitan eta jarraian gara daiteke, baina iraunkorragoa eta 
probetxugarriagoa da ikasturte osoan banatutako egun desberdinetan egitea. 
Eskola bakoitzak nahi bezala egokitu ditzake proposatzen diren jarduerak, bere 
egutegiaren eta barne-antolakuntzaren arabera.

Irakasleen gida didaktiko hau “50/50 metodologia eskoletan ezartzeko urratsak” 
dokumentuarekin lotuta dago. Aipatutako dokumentuan zehatz azaltzen da 
proiektua eskolan antolatzeko modua. Dokumentu honetan metodologiaren 
urrats bakoitza garatzeko irakasleek erabil ditzaketen baliabide didaktikoak 
eskaintzen dira.

• 1. urratsa – Ekipo energetiko bat antolatzea.

• 2. urratsa – Eskolaren azterketa energetikoa.

• 3. urratsa – Ezaguerak, sentsibilizazioa eta plangintza.

• 4. urratsa – Ibilbide/bisita energetikoa.

• 5. urratsa – Datuak biltzea. 

• 6. urratsa – Eskolako ekintza-plana.

• 7. urratsa – Emaitzak eskolarekin erlazionatutako pertsonen artean 
zabaltzea.

• 8. urratsa – Inbertsio txikiak behar dituzten neurriak jakinaraztea.

• 9. urratsa – Eskolak bere ahaleginarekin lortzen duen dirua jakinaraztea 
eta erabiltzea.

Aipatutakoaz gain, ikasleen lan-txostena izeneko dokumentua dago. Hainbat 
jarduera-fitxa barne hartzen dira bertan, neska eta mutilei eskolako energiari 
buruz ikasten laguntzeko, eta modu horretara, energia aurrezteko zer egin 
dezaketen pentsarazteko.

Jarduera-proposamen bakoitzean, eskuinaldean, lauki bat ikusiko duzue; dagokion 
urrats metodologikoa zehazten da bertan, EURONET 50/50 max proiektua zuen 
eskolan ezartzeko lana errazteko.
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IKASTURTE HASIERA:

PROIEKTUAREN LEHEN EGUNA

1. URRATSA
50/50 PROIEKTUAREN AURKEZPENA

Gela osoari galdetu:
Zer dakizue proiektuari buruz?
Zergatik da garrantzitsua energia aurreztea?

Eskolako energia-kontsumoaren datuak ezagutzen badituzue, 
ikasleei honako hauek asma ditzatela eskatu:

  Zenbat elektrizitate eta berokuntza erabiltzen da eskolan 
urtean?

 Zenbat diru erabiltzen da horretarako?

Behar bada, haurrek ez dituzte datuak ulertuko, baina, 
zalantzarik gabe, harritu egingo dira horrelako kopuru altuak 
entzutean, eta energiara bideratzen den diru kantitatea eta 
eguneroko bizitzako prezioak alderatuko dituzte.

2. URRATSA
“ENERGIA” KONTZEPTUA AURKEZTEA
“Energiaren” kontzeptuari buruz hitz egin.

Gela osoari galdetu:

 Zer dakizue energiari buruz?
 Nondik lortzen da?
 Non erabiltzen da?

Idatzi erantzunak arbelean.

Desberdindu energiaren formak, erabilerak eta iturriak.

Sailkatu azaltzen diren ideiak hiru zutabetan.

 Gorria: energia fosila eta nuklearra.

 Berdea: energia berriztagarriak.

 Zuria: energia erabiltzeko moduak.

Hitz egin energia-iturriei buruz eta erregai fosilak erretzen direnean CO2 isurtzen dela 
ulertarazten saiatu.
Hitz egin gelan emaitzei buruz.

1go urratsa – Ekipo 
energetiko bat 
antolatzea.

Proiektuak ondo 
funtzionatzeko, oso 
garrantzitsua da 
eskolaren barruan 
proiektuaren eragile 
izango den ekipo 
energetiko bat egotea. 

3. urratsa – Ezaguerak, 
sentsibilizazioa eta 
plangintza.

Kontzeptuak 
helarazteko urrats 
garrantzitsua da 
honako hau. Proiektua 
ondo garatzeko, 
ekipo energetikoko 
ikasleek EURONET  
50/50 max proiektuan 
barne hartzen diren 
gaiei buruzko oinarri 
teorikoak edukitzea. 
Aldi berean, edukiak 
ezagutzen eta 
kontzeptua ulertzen 
badira, errazagoa 
izango da ikasleak 
sentsibilizatzea, baita 
ikastetxeko gainerako 
ikaskideei helaraztea 
ere.
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3. URRATSA
“BEROTEGI EFEKTUA” AURKEZTEA
Berotegi-efektuaren irudia arbelean garatu (1.1 eranskina).
Praktikoagoa egiteko, deskribatutako esperimentua egin dezakezue (1.2.eranskina).

4. URRATSA
“ENERGIA ESKOLAN” ESPEDIZIOA
(Ibilbide bat egingo da eskola-eraikinaren barrutik atezainarekin)

Irteera

  Aurkezpenean atezaina eskolako berokuntza-sistemako 
aditua dela adierazi.

  Azterketa zientifikoko bidai bat hastear daudela adierazi 
haurrei eta galdetu ba ote dakiten zertan datzan egin 
beharrekoa (espedizioarekin erlazionatuta dago).

Galdara-gela
Atezainak galdara-gelan ikusten duguna erakutsi eta azalpenak 
emango ditu:

   Zein da bero-energiaren iturria (gasa sartzeko tutueria, 
berokuntza-tutueria eta abar)?

  Nola funtzionatzen du erradiadoreak?
  Zein neurketa-tresna ikus ditzakegu?
  Nola neurtzen dute eta nola funtzionatzen dute?
   Zein tutuetatik garraiatzen da eraikinaren barrura bero-

energia?
  Zer dago tutu horien barruan?
  Isolatuta al daude?

Eskola-eraikinaren kanpoan
Haurrek eraikinaren kanpoaldea ebaluatuko dute

   Eskola kanpoan ba al dago piztuta argi elektrikorik, 
nahiz eta ez duen oraindik ilundu? Zenbatu zenbat argi dauden eta horietatik 
zenbat dauden piztuta.

  Eskola-eraikina bakartuta al dago?
   Zenbat ate ditu eskola-eraikinak? Ateak irekita al daude, nahiz eta eskola-ordua 

izan?
  Zenbat leiho daude irekita?
   Ba al dago energiaren erabilerarekin erlazionatutako beste alderdi aipagarriren 

bat?
  Neurtu kanpo-tenperatura.

2. urratsa – 
Eskolaren 
azterketa energetikoa.

Ikastetxeko zirkuitu 
energetikoa ezagutu 
behar da, egiten 
den erabilera, iturri 
energetikoak, aparatuak 
eta abar ezagutzeko; 
eta, modu horretara, 
ekipo energetikoari 
lana errazten zaio, bere 
diagnostiko egiteko 
eta alderdi ahulak eta 
sendoak detektatzeko, 
gehien eragin daitezkeen 
alderdiak ezagutzeko 
eta abar.

5. urratsa – Datuak 
biltzea. 

Ikastetxearen egungo 
egoera ezagutu eta 
diagnostikoa egiteko 
eskolatik ibilbidea egin 
eta gero, energiaren 
erabilera zehatza 
ezagutu behar da. 
Horretarako, aurreko 
urratsean landutako 
dokumentuan jasotako 
alderdi guztiei buruzko 
datuak bilatu, neurketak 
egin eta behartuko dira.
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Eskailerak/korridoreak
Haurrek eskolan/korridorean ebaluatuko dute egoera.

  Ikusi eskailerako/korridoreko tenperatura.
   Ikusi eskailerako/korridoreko erradiadoreak. Beroak al daude? Erregulatzeko 

modurik al dago?

Irakasle-gela
Irakasleek energiarekiko duten jarrera behatu behar dute haurrek eta irakasle-gela 
horretarako leku interesgarria da beti.

  Zenbat argi daude piztuta?
  Ba al dago irakaslerik gelan?
  Zein da gelako tenperatura?
  Zenbat erradiadore daude? Erregulatuta al daude? Nola?
  Ba al dago leihorik irekita?
  Eta irekita dauden leihoen azpiko erradiadoreak: piztuta ala itzalita daude?
   Ba al dago beste aparatu elektrikorik (fotokopiagailutik kafe-makinara)? Itzalita ala 

itxaron moduan daude?

Gela
Haurrek beren gelako egoera ebaluatuko dute:

  Zenbat leiho daude irekita?
  Zein da gelako tenperatura?
  Eta erradiadoreak: Erregulatzeko modurik al dago?
   Nola aireztatzen dugu gela? Denbora asko utzi behar al ditugu irekita leihoak? Edo, 

aitzitik, denbora gutxi utzi behar al ditugu parez pare irekita? Zein da metodorik 
onena? Zergatik?

Hitz egin neska eta mutilekin (eta, ahal bada, frogatu):

  Zer gertatzen da leihoa ireki eta aire hotzak termostatoa eragiten duenean? 
(Berokuntza automatikoki areagotzen da eta gela are gehiago berotzea eragiten du)

  Nola irten daiteke gurpil zoro horretatik? 
(Berokuntza itzali behar da leihoa ireki aurretik).
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5. URRATSA
EMAITZAK JASOTZEA

Neurketen eta zenbaketen emaitzak eskatu (arbelean idatzi, nahi izanez gero).

Ikasleek datuak biltzeko orria beteko dute (1go, 2. eta 3. lan-fitxa).
Ziurtatu ariketen orriak jasotzen dituzuela, aurrerago ere erabili ahal izango baitituzue.
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2. EG
U

N
A

PROIEKTUAREN BESTE EGUN BAT: 

ENERGIAREN BIDEA

Eguneko helburua:

  Ikuskatu eraikin osoa denbora-tarte labur batean (eskola-ordu baten barruan egitea da 
egokiena).

  Zabaldu proiektua eskola osora (horregatik egin behar da eskola-ordutegiaren 
barruan).

  Ekipo energetikoko ikasleak prestatu behar dira, bakarrik egingo baitute espedizioa 
(eta bakarrik egingo dituzte ere zeregin asko eta asko!)

 Prestaketa:

   Aldez aurretik bilera arrunt bat deitu eta azaldu irakasle guztiei garatuko den 
jarduera, eskola guztiek “etenak jasango” baitituzte.

   Eskola-eraikina zati logikoetan bereizteko modua asmatu behar da, modu 
horretara, ekipo energetikoa osatzen duten azpitaldeek eskola batek irauten duen 
denboran ikuskapena egiteko.

   Eskuratu eskolaren planoaren kopia bat eta protokolo-orri bat talde 
bakoitzarentzat (3. lan-fitxa).

   Eskuratu itxita dauden geletako giltzak (ekitaldi-aretoa, arratsaldez bakarrik 
erabiltzen diren gelak eta abar).

1. URRATSA
PROIEKTUAN LAN EGIN GENUEN AZKEN EGUNA ERREPASATZEA

 Nora joan ginen azken aldian?
 Zer ikusi genuen?
 Nola funtzionatzen du berokuntzak?
 Zergatik egiten dugu proiektu hau?

Proiektuaren ondorengo jarduerak hainbat alderdirekin erlazionatzeko balio digu 
egindako lanak, hala nola berotze globala, klima-aldaketa eta eskala txikian esku hartzeko 
aukerak eta beharra.
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2. URRATSA
IBILBIDE ENERGETIKOA PRESTATZEA

Taldeak antolatu. Normalean, hiru eta bost talde bitartean 
behar izaten dira, eraikinaren tamainaren arabera (adibidez, 
talde bat solairu edo gune bakoitzagatik). Talde bakoitzean 5-7 
haur bitartean egotea da egokiena. Ekipo energetikoan talde 
bakoitzak gutxienez 5 kide edukitzeko adina ikaslerik ez badago, 
gonbidatu haur gehiago.

“Espedizioan” egingo dituzten zereginak haurrekin batera 
definitu.

Hauek dira zereginak:

 Atea jo.
 Agurtu eta taldearen aurkezpena egin.
 Proiektuaren helburua azaldu.
  Tenperatura/argia neurtu, leihoak zenbatu eta irekita ala 

itxita dauden ikusi, erradiadoreak erregulatzeko balbulak 
baieztatu (garrantzitsua: egin aurretik adierazi zer egin behar 
duzuen, eta ondoren, emaitzak jakinarazi!).

  Galdetu pertsonei normalean hotza ala beroa duten, edo 
gelan zein eskolan gustura ote dauden.

 Ondo idatzi emaitzak.
 Agur esan.

Zeregin bat baino gehiago batera gara daiteke, talde bakoitzeko ikasle kopuruaren arabera.
Jarraian, taldeak osatu eta zereginak banatuko dira.

3. URRATSA
ENTSEGUA

Hasi aurretik lagungarria da (eta ez bakarrik lehen-hezkuntzako 
ikasleentzat) talde guztiek beste gela batera egindako bisitaren 
sekuentzia osoa entseatzea talde energetikoaren edo gela osoaren 
aurrean.

2. urratsa – 
Eskolaren 
azterketa energetikoa.

Ikastetxeko zirkuitu 
energetikoa ezagutu 
behar da, egiten 
den erabilera, iturri 
energetikoak, aparatuak 
eta abar ezagutzeko; 
eta, modu horretara, 
ekipo energetikoari 
lana errazten zaio, bere 
diagnostiko egiteko 
eta alderdi ahulak eta 
sendoak detektatzeko, 
gehien eragin daitezkeen 
alderdiak ezagutzeko 
eta abar 

4. urratsa – Ibilbide/bisita 
energetikoa.

Ibilbide energetiko hau 
ekipo energetikoak 
jada egiten du eta 
aurreko atalean 
definitutako jarraibideak 
jarraitzen dira. Horrela, 
eskolan energiarekin 
erlazionatutako alderdi 
garrantzitsu guztiak 
idatziko dira.
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Lehen taldea gelatik irtengo da zeregin guztiak egiteko, eta guztiak berdin egingo ditu, 
nahiz eta gela edo aretoa desberdina izan.

Lehenik eta behin, atea joko dute. Sartzeko esango zaie. (Ahalik eta errealismo 
handienarekin egin).

Taldeak dagokion lana amaitzean, jaso gelako kritika positiboak eta konstruktiboak eta 
egokitzat jotzen duzuena gehitu.

Errepikatu prozedura hori, talde guztiek entseatu arte.

4. URRATSA
IBILBIDE ENERGETIKOA

Gogoratu talde guztiei eskolako zein tokitara joan behar duten eta azpimarratu oso 
garrantzitsua dela kontu handiz eta modu diziplinatu batean lan egitea proiektuan.

Ikasleak bakarrik joango dira espediziora.

Egokiena denborarekin egitea da, eskolen arteko 
atsedenaren aurretik, txirrinak jo aurretik ibilbidea osorik 
egin ahal izateko. Ezinezkoa bada, argi utzi zer egin behar 
den denbora horretan.

Ikasleak gelatik kanpo daudenean

Idatzi eskolako areto desberdinetarako gomendatzen diren 
tenperaturak (1.3.eranskina). Hori ondo egiteko, gelari dagokion 
tenperatura normala («ona») berdez idatzi; ezkerraldean 
idatzi tenperatura baxuenak, urdinez; eta eskuinaldean, berriz, 
tenperatura altuenak, gorriz.

Talde guztiak gelara itzultzean, galdetu izan duten esperientziagatik (adibidez, zer nolako 
harrera egin dieten beste geletan, irakasleek zer esan duten eta abar). Sentsazio ugari 
ezagutuko zituzten eta horri buruz hitz egin nahiko dute.

5. urratsa – Datuak 
biltzea. 

Ikastetxearen egungo 
egoera ezagutu eta 
diagnostikoa egiteko 
eskolatik ibilbidea egin 
eta gero, energiaren 
erabilera zehatza 
ezagutu behar da. 
Horretarako, aurreko 
urratsean landutako 
dokumentuan jasotako 
alderdi guztiei buruzko 
datuak bilatu, neurketak 
egin eta behartuko dira.
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5. URRATSA
EMAITZAK LANTZEA

Azaldu erreferentziazko tenperaturak eta hau eskatu taldeei:

•  Eskolako planoan dagokien zatia hartu eta gela bakoitzean hartutako tenperaturak 
planoan dagokien lekuan idatziko dituzte; gainera, kasuan-kasuan gela tenperaturari 
dagokion kolorearekin margotu beharko dute.

• Gainerako ikaskideei egindako aurkikuntzei buruz azaldu beharrekoa prestatuko dute.

6. URRATSA
EMAITZAK AURKEZTEA:

Talde guztiek beren planoa aurkeztu eta egindako aurkikuntzak 
azalduko dituzte.

Hori da dena gaurkoz. Taldeari hurrengo eguneko zeregina 
adierazi behar diozue.

Ziurtatu planoak eta protokoloak eskura dituzuela 
proiektuaren hurrengo egunetan erabiltzeko, beharrezkoak 
izango baitira.

7. URRATSA
(JARDUERA ESTRA POSIBLEA). EPE LUZEKO TENPERATURA NEURKETA BAT EGITEN 
HASTEA.

Datu-grabagailu bat baduzue (tenperaturak epe luzean neurtzeko), gelako leku egokiren 
batean jar dezakezue orain. Azaldu zertarako den eta nola funtzionatzen duen. Ondoren, 
atzerako kontaketa serio bat hasi eta martxan jarri. Astebete iraungo du, gutxienez, epe 
luzeko datu-bilketak, gauetan eta asteburuetan izaten den tenperatura ezagutzeko.

6. urratsa – 
Eskolako ekintza-
plana.

Ekipo energetikoak 
bere jardueren emaitzei 
eta aurkikuntzei buruz 
hitz egin eskolan, 
eskolako energiaren 
egoera ebaluatu 
eta konponbideak 
edo hobekuntzak 
proposatuko ditu.
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3. EG
U

N
A

PROIEKTUAREN ERDIAN: 

IKASI ETA IKERTU EGITEN DUGU

Energia eta elektrizitatea
Prestaketa:

  Erabili kontsumo elektrikoaren neurgailu bat eskolako aparatuek zenbat kontsumitzen 
duten jakiteko.

  Eskolan kontuan hartzeko energia elektrikoaren kontsumoa egiten duen aparaturik 
badago, asmatu aparatu horietara iritsi eta energia-kontsumoa neurtzeko modua edo 
informazio hori lortzeko modua.

1. URRATSA
GAIA BERRIRO AURKEZTEA

Proiektuaren lehen egunean energiari buruz esandakoa 
gogoratu dezakezue:

  Zer da energia?
  Zer energia-iturri erabiltzen ditugu?

2. URRATSA
ENERGIA FORMAK AURKEZTEA

Energia zinetikoa, energia potentziala, argia, beroa, soinua.
Ezaguerak indartzeko, erabili ariketen orria (4. lan-fitxa). 
Ikasleek bikoteka edo talde oso txikitan betetzeko dira 
ariketa-orriak.

3. URRATSA
ALFABETO ENERGETIKOA

Jarduera hau gela osoarekin batera egin daiteke, modu 
irekian.
Idatzi arbelean alfabetoa eta eskatu haurrei energiarekin erlazionatutako elementu bat 
gutxienez aipatzeko letra bakoitzarekin.
Idatzi adibide bat arbelean.

Haurrek elementuak aipatzen dituzten bitartean, zein energia-formarekin erlazionatzen 
diren adierazi dezakezue, edo energia eraldatzen ote den eta eraldaketa horrek dituen 
ondorioak aipa ditzakezue. (5. lan-fitxa)

Emaitza egokia lortzeko, ariketak eskolan egin aurretik prestatu behar dituzue eta letra 
bakoitzerako gutxienez elementu bat jakin beharko duzue. Beharbada aisialdiko aparatu 
elektronikoen kopurua mugatu beharko duzue, adibide anitzagoak lortzeko.

3. urratsa – 
Ezaguerak, 
sentsibilizazioa eta 
plangintza.

Kontzeptuak 
helarazteko urrats 
garrantzitsua da 
honako hau. Proiektua 
ondo garatzeko, 
ekipo energetikoko 
ikasleek EURONET 
50/50 max proiektuan 
barne hartzen diren 
gaiei buruzko oinarri 
teorikoak edukitzea. 
Aldi berean, edukiak 
ezagutzen eta 
kontzeptua ulertzen 
badira, errazagoa 
izango da ikasleak 
sentsibilizatzea, baita 
ikastetxeko gainerako 
ikaskideei helaraztea 
ere.
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4. URRATSA
TEST ENERGETIKOA

Ezaguerak indartzeko, lehen antolatutako talde txikiek test energetikoa beteko dute  
(6. lan-fitxa).
Haurren eguneroko bizitzan erabiltzen den energiaren adibideak eman behar dituzte 
haurrek. Alfabeto energetikoaren edozein elementu erabil dezakete, edo ideia berriak 
proposa ditzakete.
Egiten dituzten galderei erantzuteko prest egon behar duzue.
Ondoren, taldeen emaitzei buruz hitz egin dezakezue.

5. URRATSA
ELEKTRIZITATEA GELAN

  Bilatu gelako aparatu elektriko guztiak.
  Pentsatu eskolan zein aparatuk egiten duten kontuan 

hartzeko moduko energia elektrikoaren kontsumoa.
  Neurtu gelako aparatuen kontsumo elektrikoa.

Gelako aparatu guztiak eta modu guztietan barne hartu behar 
dituzue; adibidez, itxaro-moduan, erabilera arruntean edo 
intentsitate desberdinekin.

Gelan aparatu gutxi badago, beste aparatu batzuk erabil 
ditzakezue adibide moduan, esate baterako: telefono mugikor 
bat eta bere kargagailua, irrati bat, ordenagailu eramangarri 
bat (itxaro-moduan, martxan eta pantailaren energia aurrezteko moduan), haizagailu bat, 
lehorgailu /erradiadore elektriko txiki bat (harrigarria da, beroa sortzean eragiten den 
desberdintasuna bistaratu baitaiteke).

Haurrek emaitzak idatziko dituzte.

Eskolan energia-kontsumo garrantzitsua egiten duen bestelako aparaturik badago, neurtu, 
edo beste modu batera lortu dagokion informazioa. (1go lan-fitxa)

Haurrek emaitzak idatziko dituzte.

Kontuan hartu, neurgailu gehienek potentziaren informazioa bakarrik ematen dutela; 
kontsumoa ezagutzeko, formula hau aplikatu behar da:

Kontsumoa = Potentzia x aparatua piztuta egon den denbora.

6. URRATSA
EMAITZAK GORDETZEA

Hitz egin lortutako emaitzei buruz:

 Zein aparatuk erabiltzen dute energia gehien?
 Zein kasutan erabiltzen da energia inolako logikarik gabe?

5. urratsa – Datuak 
biltzea. 

Ikastetxearen egungo 
egoera ezagutu eta 
diagnostikoa egiteko 
eskolatik ibilbidea egin 
eta gero, energiaren 
erabilera zehatza 
ezagutu behar da. 
Horretarako, aurreko 
urratsean landutako 
dokumentuan jasotako 
alderdi guztiei buruzko 
datuak bilatu, neurketak 
egin eta behartuko dira.
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4. EG
U

N
A

AURRERA 50/50 PROIEKTUAREKIN: 

ZER EGIN DEZAKEGU?

Atera ondorioak.

Prestaketa:

  Tenperaturen epe luzeko datu-bilketa egin baduzue, emaitzak inprimatu eta dagozkien 
orriak beteta eduki behar dituzue egun honetarako.

  Pentsatu nola azaldu behar dizkiozuen eskola-erkidegoari haurrek gaurko egunean 
landuko dituzten energiaren erabilerari buruzko gomendioak.

1. URRATSA
GOGORATU AURREKO EGUNEAN LORTUTAKO EMAITZAK

   Gogoan izan proiektuaren aurreko lan-egunetan 
egindako lana.

   Hala badagokio: tenperaturen epe luzeko datu-
bilketaren emaitzen orria aurkeztuko da eta haurrei 
ikusten dutena interpretatzeko eskatuko zaie.

2. URRATSA
HAURREK ENERGIA AURREZTEKO PROPOSAMENAK 
LANTZEA

Talde txikiak antolatu (4 gela bakoitzean), egin dituzten 
aurkikuntzak protokolo-orrietan adierazteko, energia 
aurrezteko moduak pentsatzeko eta egoera hobetzeko 
proposamenak egiteko.

Taldeek egindako aurkikuntzak aurkeztuko dituzte gela 
osoaren aurrean, eta horretarako, protokolo-orriak edo 
beraiek prestatutako oharrak erabiliko dituzte.

Bitartean, irakasleak/hezitzaileak arbelean idatziko ditu 
aurkikuntzak eta proposamen garrantzitsuenak.

Talde guztiak prest egotean, galdetu beste ideia edo 
gomendioren bat ote duten.

6. urratsa – 
Eskolako ekintza-
plana.

Ekipo energetikoak 
bere jardueren emaitzei 
eta aurkikuntzei buruz 
hitz egin eskolan, 
eskolako energiaren 
egoera ebaluatu 
eta konponbideak 
edo hobekuntzak 
proposatuko ditu.

Ekipo energetikoak 
proposamen 
hauen hartzaileak 
identifikatuko ditu:
- Erabiltzaileak (ikasleak 
eta irakasleak)-
- Eskola.
- Eskola-ordutegitik 
kanpoko erabiltzaileak.
- Eskolako mantentze-
lanen eta hobekuntza-
lanen arduradunak.

Ekipo energetikoak 
hartzaileengana 
iristeko mekanismoak 
garatuko ditu, bere 
proposamenak ezartzera 
bidean.
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3. URRATSA
ASMATU NORK ZER EGIN BEHAR DUEN

Hitz egin haurrekin egin beharrekoei buruz eta nork egin behar dituen adierazi, 
proposamen bakoitzaren kasuan.

Hauek dira parte-hartzaile ohikoenak:

  Atezaina;
  Eskolako zuzendaria;
   Tokiko agintaritzak (betiere eskola bera ez bada eraikinaren mantentze-lanen 

arduraduna);
   Eta, amaitzeko (ordenan, baina ez garrantziagatik), gu geu / ikasle guztiak / irakasle 

guztiak (eskola-erkidegoa, azken finean).

Hitz egin parte-hartzaileengana hurbiltzeko moduari buruz.

  Zuzendaria/atezaina: gutun bat, gomendio/galderekin;
  Tokiko agintaritzak: gutun bat, gomendio/galderekin;
   Ikasleak/irakasleak: sarrera nagusiko horma-irudia, gomendioekin, eta eskola osoak 

hobekuntza-proposamenak egiteko deialdi bat, eta/edo eskolan proiektuaren 
hurrengo eguna aurkezteko eta/edo gela guztietara bisita egitea proiektuaren 
emaitzak azaltzeko.

4. URRATSA
TALDETAN LAN EGITEN HASTEA

Egin beharreko lanak prestatzeko, aurretik osatutako taldeekin 
zein talde berriekin lan egin daiteke:

  Zuzendariarengana/atezainarengana zuzendutako gutun 
baten zirriborro bat egin behar da.

 Horma-irudiaren edukiaren zirriborroa egin behar da.
  Argiaren etengailuetarako etiketak prestatuko dira, baita 

leiho, erradiadore eta aparatu elektrikoetarako etiketak ere 
(1.4. eranskina).

  Postontzi bat egin (irakasle eta ikasleen hobekuntza-
proposamenak jasotzeko).

  Gelan energia aurrezteko moduari buruzko jarraibide labur 
baten zirriborro bat landuko da; gela guztiei pasako zaie 
ondoren.

 …

Taldeei bakarrik lan egiten utzi behar zaie, ahal den neurrian. Ezinean badaude edo beraiek 
eskatzen badute bakarrik lagundu.

8. urratsa – 
Inbertsio txikiak 
behar dituzten neurriak 
jakinaraztea.

Ekipo energetikoak 
eskolarako energiaren 
ekintza-plana egitean, 
inbertsio txikiak behar 
dituzten ekintzak 
egotea gerta daiteke. 
Zerrenda bat osatu 
daiteke guztiekin, 
eta ikastetxeko 
zuzendaritzara, 
administraziora, babesle 
posibleengana eta abar 
bidali, proiektua azaltzen 
edo laburbiltzen duen 
ohar batekin batera.
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5. EG
U

N
A

AMAIERARA IRISTEN: 

PENTSA DEZAGUN EGINDAKOAN

Eskola-erkidegoarentzako materiala lantzea.

Prestaketa:

• Bilera bat antolatu zuzendariarekin, proiektua garatzen igarotako eguna amaitzean.
•  Materiala aurkeztu: paper lodi koloreztatua, koloreak, lekeda, errotulagailuak, 

koloretako boligrafoak eta abar.

1. URRATSA
ZIRRIBORROAK AURKEZTEA

Ekipo energetikoek azken saioan garatutako zirriborroak aztertuko dituzte. Ikasleek 
banaka aurkez dezakete azken egunean egindako lana.
Ekipo energetikoak edo irakasleak azken jarraibideak emango ditu.

2. URRATSA
Materiala LANTZEA

Taldeek zirriborroen behin betiko bertsioa landuko dute.

Denbora asko aurreikusi behar da jarduera honetarako, 
haurrak beren proiektuaren produktu ukigaia lantzen ari 
baitira; izan ere, produktu hori erakutsiko dute eskola-
erkidegoaren aurrean.

3. URRATSA
IDATZIA ZUZENDARITZA TALDEARENTZAT

Joan zuzendariaren bulegora edo, hobeto, gonbidatu zuen 
gelara.

Neska-mutilak harro egongo dira egindako aurkikuntzak 
erakusteaz, gutuna irakurtzeaz eta horma-irudia erakusteaz.

Bikaina izango litzateke zuzendariak egiten zaizkion galderei 
erantzutea, gutuna jasotzea (eta aurrerago erantzutea), eta horma-irudia sarrera nagusian 
jartzeko proposatzea, edo bere bulegotik gertu zein egokia den eskolako beste leku batean.

Gutuna zuzenean emateko aukera dago, baina ez da hain zirraragarria.

7. urratsa 
– Emaitzak 
eskolarekin 
erlazionatutako 
pertsonen artean 
zabaltzea.

Esku hartzea bezain 
garrantzitsua da 
egiten ari garenaren 
berri ematea, izan 
ere, modu horretara, 
hartzaile desberdinak 
sentsibilizatzen ditugu 
eta ohiturak eta jarrerak 
aldatzeko aurrera 
egiten dugu. Hortaz, 
urrats honetan egitean 
ari garen gauza onei 
buruz hitz egin behar 
dugu. Gauza asko egin 
ditzakegu, baina inor ez 
konturatu; horregatik ez 
da aldaketarik lortzen.
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6. EG
U

N
A

IKASTURTEA AMAITZEAR DAGO:

LEKUKOA PASA BEHAR DUGU

Eskola-erkidegoa oro har informatuko dugu

1. AUKERA
PROIEKTUAREN EGUNA ESKOLAN

Eskolan aurkezpen bat egingo da proiektu orokorraren egunean. Ekipo 
energetikoak edo gelak proiektuari eta lortutako emaitzei 
buruz hitz egingo diote eskola osoari (ekintzak, lortu den 
aurrezkia), postu edo oholtza batetik.

Entseatu edo prestatu aurkezpena, haurrek aurkezpena 
egiteko segurtasun nahikoa lortzeko.

2. AUKERA
ESKOLAKO GELA GUZTIAK BARNE HARTZEN DITUEN 
IBILBIDEA

Eskola-eraikinetik egingo den bigarren ibilbide honetan, 
ikasleek beren gelan bertan jasoko dute informazioa. Energia 
aurrezteko proposamenak zentzu horretan zerbait egiteko 
aukera duten lekuan bertan ezagutuko lituzkete.

Prestaketa:

  Fotokopiatu aldez aurretik gelan landu dituzten 
geletarako gutunak eta argiaren etengailu, leiho, 
erradiadore eta aparatu elektrikoetarako etiketak. 
Eskolako espazio garrantzitsu guztietarako (gelak, 
irakasle-gelak, arratsaldez erabiltzen diren gelak eta abar) 
“energia aurrezteko pack” bat eskaintzeko adina eduki 
beharko zenuke.

Leiho, erradiadore eta aparatu elektrikoetarako etiketak 
plastifikatzen badituzue, askoz ere gehiago iraungo dute.

   Lortu karpetak egiteko materiala (paperezkoak edo 
plastikozko txostenak izan daitezke).

   Gainerako irakasleei ekipo energetikoaren bisita 
jasoko dutela jakinarazi.

7. urratsa 
– Emaitzak 
eskolarekin 
erlazionatutako 
pertsonen artean 
zabaltzea.

Esku hartzea bezain 
garrantzitsua da 
egiten ari garenaren 
berri ematea, izan 
ere, modu horretara, 
hartzaile desberdinak 
sentsibilizatzen ditugu 
eta ohiturak eta jarrerak 
aldatzeko aurrera 
egiten dugu. Hortaz, 
urrats honetan egitean 
ari garen gauza onei 
buruz hitz egin behar 
dugu. Gauza asko egin 
ditzakegu, baina inor ez 
konturatu; horregatik ez 
da aldaketarik lortzen.

9. urratsa – Eskolak bere 
ahaleginarekin lortzen 
duen dirua jakinaraztea 
eta erabiltzea.

Proiektuaren 
ezarpenaren lehen 
urtearen amaierara 
iristean, garatutako 
ekintzen ondorioz 
eskolak lortutako 
dirua nola inbertitu 
erabaki behar da, eta 
eskolako gainerako 
kideei lortutako etekin 
energetikoen zein 
ekonomikoen berri eman 
behar zaie.
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1. URRATSA
IBILBIDEA PRESTATZEA

Honako hauek berrikusi ekipo energetikoarekin:

  Eskura dituzuen materialak
  Esanahia

Antolatu taldeak, 2. egunean bezala (normalean hiru eta bost talde bitartean antolatzea 
komeni da, eraikinaren tamainaren arabera; adibidez: talde bana solairu edo guneko). Talde 
bakoitzean 5-7 haur bitartean egotea da egokiena.

Taldeek prestatuko dituzte «energia aurrezteko pack-ak».

Talde bakoitza eskolako zein zatitara joango den erabaki behar duzue.

Taldeek 2. egunean bezala egin beharreko zereginak identifikatu behar dituzue.

 Atea jo.
 Agurtu eta taldearen aurkezpena egin.
 Proiektuan zehar egindako aurkikuntzak azaldu.
  Zuen gomendioak aurkeztu eta “energia aurrezteko pack”-aren edukia erakutsi.
 Agur esan.
 Nork eramango ditu pack-ak?

Zeregin bat baino gehiago batera gara daiteke, talde bakoitzeko ikasle kopuruaren 
arabera.
Taldeek dagokien zeregina entseatuko dute.
Oraingoan ere talde bakoitzak dagokion eszena ekipo energetikoaren aurrean entseatzea 
komeni da (ikus 2. eguna).
Gogoratu talde bakoitzari eskolako zein lekutara joan behar duen.
Taldeak lanean hasiko dira eta egindako lanak zabalduko dituzte.
Taldeak itzultzean, izandako esperientziari buruz hitz egiteko eskatu.

Eta hurrengo ikasturtean, berriro ekingo diogu!!!



– 23 –

B
IB

LIO
G

R
A

FIA
GEHIAGO JAKITEKO… BIBLIOGRAFIA

ETA HAINBAT BALIABIDE OSAGARRI 

Jarraian energiarekin eta klima-aldaketarekin erlazionatutako hainbat baliabide, 
birtual zein paperezko, zerrendatu dira. Batzuk bigarren hezkuntzako ikasleentzat edo 
erabiltzaile orokorrarentzat dira gehiago; irakasleek materialen egokitasuna baloratzea 
komeni da, eta, edozein kasutan, ikasleen adina kontuan hartuta modu egokian lantzen 
saiatzea.

IRAKURTZEKO PROPOSAMENAK…

Irakasleentzat:

• Folch, R. ¡Sudaremos! El clima que nos espera.

  Klima-aldaketari buruzko eleberri zientifikoa. Gizabanakoak klima-aldaketaren aurrean 
dituen kezkak deskribatzen eta sakon aztertzen ditu. Eleberriko pertsonaien artean 
gurutzatzen diren mezu elektronikoen bitartez kontatzen zaigu historia; klima-
aldaketari buruzko galdera eta erantzunen elkartruke batean datza.

• Llebot, J.E. ¿El tiempo está loco? y 74 preguntas más sobre el cambio climático.

  Liburu honek izenburuko galderari eta klimak mendeetan izan duen kapritxozko 
portaerari buruzko 74 galdera gehiagori erantzuten die, aspaldiko kataklismoetatik 
gaur egungo bero-bolada eta hondamendi klimatikoetara.

• Al Gore. Una verdad incómoda para futuras generaciones.

  Al Gorek gazteengan pentsatu zuen, batez ere, liburu hau idaztean, eta berotze 
globalaren egia deserosoa ahalik eta ulerkorren azaltzen saiatzen da etorkizunean 
horren mende biziko diren belaunaldiei. Eta horretarako, azalpen zehatzak eta irudi 
ederrak erabiltzen ditu eta naturarekiko maitasuna eta gure planetako ingurumen-
orekaren garrantzia azpimarratzen ditu edizio honetan. Mezu baikorra eta 
itxaropentsua helarazten digu: argi esaten du oraindik garaiz gabiltzala eta arazoari 
berehala helduz gero, guztion artean klima-aldaketaren ondorio larrienak ekidin 
ditzakegula.

• Pessoa A., Casasin A. Salvemos la Tierra. Guía visual del cambio climático.

  Klima-aldaketari buruzko gida honek gu guztiok mehatxatzen eta eragiten gaituen 
fenomeno honekin erlazionatutako hainbat kontzepturi buruz hitz egiten digu, jolasak 
eta esperimentuak baliatuta. Gaiari buruz hausnartzeko hainbat test eta atal ditu, baita 
bideojoko bat ere. Ondo pasatzen dugun bitartean ikasteko modu ona.
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Ikasleentzat:

• Hainbat egile: Podemos cambiar el mundo. We are what we do.

  Liburuaren helburua da pertsonei munduarekin hobeto esku hartzen laguntzea. 
Erresuma Batuan sortu zen eta mundu osoan zabalduta dagoen mugimendu baten 
ustez, norberak egunero egindako keinu txikien bitartez mundua aldatzea lor daiteke: 
We Are What We Do. Galdera erraz bat izan zen abiapuntua: Zer nahiko zenuke milioi 
bat pertsonak egitea? Liburua galdera horri emandako milaka erantzunen emaitza 
da eta gure mundua leku atseginagoa izateko gutariko edonork egiteko moduko 50 
ekintza barne hartzen ditu.

• Dubois, Philippe J. El futuro de la Tierra: el desarrollo sostenible explicado a los niños.

  10 urtetik gorako haurrentzat da liburu hau eta garapen iraunkorra zertan datzan 
azaltzen da bertan, modu erraz batean. Liburuaren ardatza gizakiak mundu naturalean 
eragiten dituen inpaktuak dira eta natura errespetatzeko eta etorkizuna babesteko 
moduak azaltzen saiatzen da. Yann Arthus-Bertrand-en argazkiak ditu. Argazki horietan 
desagertzeko arriskuan dauden ekosistema ahulak eta gizakiaren inpaktuaren eraginez 
suntsitutako lekuak ikus daitezke. Planetaren egoeraren irudi hunkigarria islatzen du, 
eta, aldi berean, ingurumenean zer gertatzen ari den ulertzen laguntzen die irakurleei, 
eta ingurumena hobetzeko ekintzak abian jartzera animatzen ditu.

• De Fombelle, T. Celeste, Mi planeta.

  10 urtetik gorako haurrentzako ipuina. Maitasunezko istorio bat kontatzen zaigu eta 
ingurumenaren eta Lurraren etorkizunaren inguruan hausnartzen da.

• Kotter, J. Nuestro iceberg se derrite.

  Fabula honetan urteetan Antartidan bizitako pinguino-kolonia baten istorioa kontatzen 
zaigu. Egun batean, pinguino bat, behatzaileena, koloniaren habitata arriskuan jartzen 
duen arrisku suntsitzaile batez konturatzen da, baina inork ez dio jaramonik egiten. 
Ipuin honek bizitzako hainbat alorretan erabiltzeko balio du eta bereziki interesgarria 
da klima-aldaketari buruz hausnartzeko; era berean, urrats batzuk emanez edozein 
taldetan aldaketa eragin daitekeela erakutsi nahi du liburuak. Oso gida baliagarria da, 
gero eta aldakorragoa den mundu batean esku hartzeko.

• Van Oranje, L. El señor Finney y el mundo patas arriba.

  Ipuin baten antzera irudiztatutako liburua, 10-12 urte arteko neska-mutilentzat. Klima-
aldaketarekin eta iraunkortasunarekin erlazionatutako hainbat kontzepturi buruz hitz 
egiten da pertsonaien bitartez. Protagonista bidai batean murgiltzen da eta makina bat 
galdera egiten dizkio bere buruari planetan dugun bizimoduari eta planeta kudeatzeko 
dugun moduari buruz. Liburuak umeak helduen mundura hurbiltzeko balio du eta 
helduen laguntzarekin erantzungo dituzten galderak egitera animatzen ditu.

http://blocs.xtec.cat/bibliobloc/2011/02/23/el-senyor-finney-i-el-mon-de-cap-per-avall/
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WEBGUNE INTERESGARRIAK

Atal honetan hainbat webgune zerrendatu dira. Klima-aldaketari, energiari edo oro har 
ingurumenari buruzko informazioa eskaintzen da bertan, ikuspegi desberdinetatik landua.

 www.ecoterra.org/data/pa12.pdf

  Perspectiva Ambiental aldizkaria Internet bidez eskura daitekeen ingurumen-
hezkuntzako lehena da. Edizio monografiko hau klima-aldaketari buruzkoa da.

  Hizkuntza: Katalana: http://www.ecoterra.org/articulos14cat.html; eta gaztelania: 
http://www.ecoterra.org/articulos14es.html.

 www.bit.ly/energedits

  Recursos educativos sobre la energía. Institut Català d’Energia.
  Webgune honetan Energedits izeneko pertsonaiak ikus daitezke. Jakin badakite 

energia aurreztea oso erraza dela, nahikoa dela behatz bat mugitzea argia itzaltzeko, 
termostatoa egokitzea, arkatza hartu eta energia zenbatzea eta abar. Energedits 
delakoek gutxiago kontsumitzeko zer egiten duten jakin nahi baduzue, begiratu 
bideoak eta erantzun galderak ondoren.

 Hizkuntza: Katalana.

 www.solarizate.org

  IDAEk (Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua) eta Greenpeace-k 
Espainia osoko ikastetxeetan eguzki-energia fotovoltaikoa sustatzeko abian jarritako 
“Solarízate” proiektuaren webgunea. Eguzki-energiari eta energia berriztagarriei 
buruzko baliabide oso interesgarriak eskura daitezke webgune honetan. Energia 
berriztagarriak aurkezten dituen testu erraz bat dago irakasleentzat: nolakoak diren 
eta eguneroko bizitzan nola erabili azaltzen da bertan. Ikasleei dagokienez, kontzeptu 
desberdinei buruz eztabaidatzeko fitxak daude, energia, energia aurreztea eta energia 
berriztagarrien erabilera; halaber, esperimentu praktikoak ikus daitezke, energiaren 
erabilera eta aprobetxamenduari buruzko kontzeptu teoriko jakin batzuk ikusteko.

 Hizkuntzak: katalana, gaztelania, galiziera eta euskara.

 U4 Energy Lehiaketa: www.u4energy.eu/web/guest/resources

  Europarako Energia Adimentsua Europako programak finantzatzen du U4Energy 
lehiaketaren webgune hau. Energiaren erabilera iraunkorrago bat lortzeko lan 
egiten duten Europako ikastetxeak dira bere xede. Makina bat baliabide eskaintzen 
ditu energiaren gaia ikasketa-planean barne hartzeko. Baliabide horiek benetan 
lagungarriak izan daitezke, bai irakasleentzat bai ikasleentzat, gelan energiaren gaia 
lantzeko orduan.

 Hizkuntza: Gaztelania eta beste batzuk.

http://www.ecoterra.org/data/pa12.pdf
http://www.ecoterra.org/articulos14cat.html
http://www.ecoterra.org/articulos14es.html
http://www.bit.ly/energedits
http://www.solarizate.org/
http://www.u4energy.eu/web/guest/resources
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 Managenergy Education corner: http://learn-energy.net/education

  Europako Batzordearen Europarako (IEE) Energia Adimentsuaren programak 
eskaintzen duen euskarri teknikoko ekimen bat da ManagEnergy eta laguntza 
eskaintzen die tokian bertan zein eskualdean eraginkortasun energetikoaren eta 
energi berriztagarrien alorretan lan egiten duten sektore publikoko eragileei eta horien 
aholkulariei. Haurren txokoan (Kidscorner) informazio eta esteka ugari eskaintzen 
dira hainbat gairi buruz, energia berriztagarrien iturriak, energia-aurrezkia, garraio 
iraunkorra, klima-aldaketa, adibidez; eta energiaren sektoreko lanbideei eta lanbide-
heziketari buruzko informazioa ematen da, halaber. Askotariko baliabideak eskaintzen 
ditu gurasoentzat, irakasleentzat eta energiaren tokiko eragileentzat, 7-11 urte arteko 
zein 12-16 urte arteko neska-mutilentzako webguneak, informazio, argazki, animazio, 
joko, webetarako esteka eta deskargekin.

 Hizkuntza: Gaztelania eta beste batzuk.

 www.piensaenclima.org

  Proiektu hau Ecología y Desarrollo-k sustatzen du eta Ingurumen eta Landa eta Itsas 
Ingurune Ministerioaren eta Climate Counts-en diru-laguntza jasotzen du. Webgunean 
klima-aldaketaz kezkatuta dauden kontsumitzaileei klimarekin konpromiso handien 
duten enpresen artean aukeratzen laguntzeko informazioa eskaintzen da.

 Hizkuntza: Gaztelania.

 www.climatecrisis.net

  “Una verdad incómoda” dokumentalaren webgune ofiziala. Klima-aldaketari buruzko 
informazioa ematen da eta aurre egiteko hainbat ekintza proposatzen dira.

 Hizkuntza: Ingelesa.

 CHANGE How you can control climate change: http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign

  Europako Batzordearen “Zuk kontrolatzen duzu klima-aldaketa” kanpainaren 
webgunea. Nerabeei klima-aldaketari buruzko baliabide ugari eskaintzen zaizkie bertan 
(azalpenak, jolasak, bideoak eta abar).

 Hizkuntza: Gaztelania eta beste batzuk.

 Bizkaia 21 ataria: www.bizkaia21.net

  Iraunkortasuna, ingurumen hezkuntza eta energiari buruzko informazioa eta baliabide 
didaktikoak.

 Hizkuntza: Euskara eta Gaztelania.

http://learn-energy.net/education
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
http://www.piensaenclima.org/
http://www.climatecrisis.net/
http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign
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JOKOAK SAREAN 

Atal honetan klima-aldaketari buruzko hainbat jolas aipatzen da. Internet bidez dohainik 
eskura daitezke guztiak.

 Alerta CO2:

 www.accionatura.org/explora/iniciatives/educacio/joc-alerta-co2

  Acción Natura-k diseinatutako AlertaCO2 jokoan, jokalaria Metrópolis hiriko CO2 mailak 
gutxitzera animatzen da, eszena eta joko desberdinekin. Kataluniako Generalitateak 
diruz laguntzen du joko hau, eta gazteentzat diseinatuta badago ere, adin guztietako 
pertsonentzako egokia da.

 Hizkuntza: Katalana.

 Joko arriskutsua: www.unjocperillos.org

  DBH eta Batxilergoko ikasleentzako hezkuntza-bitarteko bat da. Manos Unidas 
erakundeak sustatzen du proiektu hau. Joko honen bitartez, gazteek munduan zer 
gertatzen ari den jakin dezakete, jolasen bidez eta modu dibertigarrian. Hainbat gai 
jorratzen dira: pobretasuna, gosea, ingurumena eta abar; eta Ipar-Hego harremanak 
eta Milurtekoaren Garapen Helburuak ditu oinarrian.

  Hizkuntzak: Katalana: (www.unjocperillos.org); eta gaztelania: (www.
unjuegopeligroso.org)

 Klimaren zaintzaileak: www.guardianesdelclima.com

  UNAFek “Campaña de Sensibilización para Niños, Adolescentes y Familias: Jugando 
por el Clima” izeneko kanpainaren barruan egindako jokoa da eta Ingurumen 
Ministerioaren laguntza du. Jokoarekin “klimaren zaintzaile” bihur gaitezke, eta modu 
horretara, klima-aldaketaren aurrerapenari aurre egin.

 Hizkuntza: Gaztelania.

 Ecoheroes. www.ecoheroes.es

  Jokalariak heroi izango den pertsonai bat osatzen du eta hainbat misio bete behar ditu, 
planeta salbatzeko! Joko desberdinak daude eta energia-aurrezkiari, birziklapenari, 
mugikortasun iraunkorrari, garraioari eta abar buruzko informazioa ematen da. 
CO2 isurketen kalkulagailu bat ere badu, eguneroko jardunean isurtzen duzun CO2 
kantitatea ezagutzeko.

 Hizkuntza: Gaztelania.

http://www.unjocperillos.org/
http://www.guardianesdelclima.com/
http://www.ecoheroes.es/
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 Honoloko: http://honoloko.eea.europa.eu

  Jokalariak alegiazko uharte batean daude eta egoera desberdinei aurre egiteko 
erabakiak hartu behar dituzte. Hartzen diren erabakiek ingurumena eragiten dute, 
energia-aurrezki, garraio, bizi-kalitate eta abarrekin erlazionatuta daudelako. Hartutako 
erabaki bakoitzagatik puntuak irabazten dira, eta amaieran, lortutako puntuazioaren 
azalpenak ematen dira. Jolasten ari zarela mezuak eta azalpenak ematen dira klima-
aldaketa, baliabideen erabilera eta abarrei buruz.

 Hizkuntza: Gaztelania.

 Europako Proiektua. Flick the Switch: www.flicktheswitch.eu

  Energia-aurrezkiari buruzko baliabide didaktikoak, informazioak eta hainbat joko 
eskaintzen dira.

 Hizkuntza: Gaztelania.

 Operación Cambio Climático: www.operationclimatecontrol.co.uk

  Taldetan jokatu ahal dela eta bere diseinua kontuan hartuta, joko hau benetan 
erabilgarria da eskoletan erabiltzeko. Ingurumen, Elikadura eta Landa Gaietako Sailak 
(Defra) finantzatzen du proiektu hau, klima-aldaketari aurre egiteko ingurumenaren 
alde lan egiteko ekimenak iradoki eta sustatzeko.

 Hizkuntza: Ingelesa.

http://honoloko.eea.europa.eu/
http://www.flicktheswitch.eu/
http://www.operationclimatecontrol.co.uk/
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CO2 ISURKETAK KALKULATZEKO INKESTA

  Atal honetan, gutariko bakoitzak egiten ditugun CO2 isurketak kalkulatzeko (gutxi 
gorabehera) hainbat webgune adierazi dira.

 www.ceroco2.org

  Klima zaintzeko CeroCO2 ekimenak aukera ematen du esparru desberdinetan egiten 
diren CO2 isurketak kalkulatzeko: Etxean edo lanean (elektrizitate eta berokuntzaren 
kontsumoa) eta garraioan (errepidez edo hegazkinez egiten denean). Bestalde, 
isurketak konpentsatzeko eta murrizteko proposamenak egiten dira webgunean.

 Hizkuntzak: Katalana eta gaztelania.

 www.josoclasolucio.com/calculadora

  Inkesta batekin eta datu batzuk adieraziz, webgune honek karbono-aztarna 
kalkulatzeko aukera ematen digu. Alderdi hauek hartzen dira kontuan kalkulua egiteko: 
etxebizitza, mugikortasuna, elikadura, kontsumoa eta aisialdia eta hondakinak.

 Hizkuntza: Katalana eta gaztelania.

 http://actonco2.direct.gov.uk

  Webgune honen bitartez karbono-aztarna kalkula daiteke. Bestalde, klima-aldaketaren 
aurka borrokatzeko hainbat aldaketa eta eguneroko ekintza proposatzen ditu.

 Hizkuntza: Ingelesa.

HAINBAT BALIABIDE BIRTUAL ETA ESTEKA INTERESGARRI

Atal honetan gelan erakusteko eta ikasleekin iruzkintzeko hainbat baliabide birtual eta 
esteka interesgarria adierazi dira. Gehienak ingelesez bakarrik eskura daitezke, baina 
ulertzeko errazak dira ia gehienak, eta irudien bitartez ondo baino hobeto ulertzen da 
helarazi nahi den mezua:

 Energy, let’s save it!: www.youtube.com/watch?v=1-g73ty9v04
 Animation: Climate change, energy & action:

 www.youtube.com/watch?v=_s9dxc_jVlY&NR=1
 A Global Climate Change (animation): www.youtube.com/watch?v=Zpu7IZcdzXE
 Bilduma: „The animals save the planet“:

 www.youtube.com/watch?v=_kocZ-j-o3I(Efficient energy penguin)
 www.youtube.com/watch?v=zIforUNXrUQ (Gassy cows)
 www.youtube.com/watch?v=gBZdUA8zxJ0 (Supermarket bags)

http://www.ceroco2.org/
http://www.josoclasolucio.com/calculadora
http://actonco2.direct.gov.uk/
http://www.youtube.com/watch?v=1-g73ty9v04
http://www.youtube.com/watch?v=_s9dxc_jVlY&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=Zpu7IZcdzXE
http://www.youtube.com/watch?v=_kocZ-j-o3I
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 www.youtube.com/watch?v=xUeNyPTjfec (Lions recycle)
 www.youtube.com/watch?v=5PqiSMtbxhY (Electric eels)

 Global Warming: www.youtube.com/watch?v=dI4-t7ujgyg
 Global Warming For Kids: www.youtube.com/watch?v=GBQ8-zEcE9w

MUSIKA KLIMA ALDAKETARENTZAT

 DERRAMIDEA. Klima-aldaketaren aurkako musika.

  Derramidea (www.derramidea.com) Derrame Rock Jaialdiaren baitan antolatzen den 
gogoeta- eta sentsibilizazio-espazio bat da. 2008ko edizioan, klima-aldaketa eta gure 
eguneroko bizitzan eragin ditzakeen ondorioak izan ziren gai nagusia, eta gutariko 
bakoitzak planeta iraunkorrago bat lortzeko egin dezakegunari buruz hitz egin zen 
nagusiki. 4 CD ditu bilduma honek eta Rock eta Pop estiloko 74 abesti ditu, klima-
aldaketari, ingurumenaren suntsiketari eta naturaren defentsari buruz. Ekimen honetan 
CeroCO2-k parte hartzen du.

DOKUMENTALAK, FILMAK…

  Ingurumenarekin erlazionatutako gaiei buruzko dokumental eta film asko dago, baina 
asko eta asko Bartzelonako Ingurumeneko Nazioarteko Zinemaldian ikus ditzakegu. 
www.ficma.com . Bere webgunean azken edizioetan aurkeztutako film, dokumental 
eta film laburrei buruzko azalpenak ikus ditzakezue. Edozein modutan, ondoren hainbat 
film aipatuko ditugu. Oso ezagunak dira gehienak, eta nahiz eta batzuk helduentzako 
izan, interesgarriak izan daitezkeela uste dugu.

 “El día de mañana”

  Gordon, M. (Produktorea) & Emmerich, R. (Zuzendaria). (2004). El día de mañana 
[Filma]. Amerikako Estatu Batuak: 20th Century Fox.

  Jack Hall metereologoaren historia kontatzen zaigu film honetan. Lurrean klima-
aldaketa bortitz bat izango dela aurreikusten du. Nahiz eta behin eta berriro ohartarazi, 
beranduegi hartuko dira aurre egiteko neurriak.

 “Una verdad incómoda”

  Bender, L. (Produktorea) & Guggenheim, D. (Zuzendaria). (2006). Una verdad incómoda 
[Filma]. Amerikako Estatu Batuak: Paramount Classics.

  Klima-aldaketari eta berotze globalari buruz Al Gorek egindako dokumental bat da. Al 
Gorek Bakearen Nobel Saria jaso zuen 2007ko urrian.

 “Tierra, la película de nuestro planeta”

  Fothergill, A. eta Linfield, M. (Zuzendariak). (2007). Tierra, la película de nuestro planeta 
[Filma]. Amerikako Estatu Batuak: Wanda Films.

http://www.youtube.com/watch?v=dI4-t7ujgyg
http://www.youtube.com/watch?v=GBQ8-zEcE9w
http://www.derramidea.com/
http://www.ficma.com/
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  Dokumental honek bidaia zirraragarri bat proposatzen digu Lurretik, bere edertasuna 
ezagutzeko. Iparraldetik hegoaldera, urtaroekin batera planeta nola aldatzen den ikus 
dezakegu, baita bertan bizi diren espezien bizirauteko borroka ere. Informazio gehiago 
aurkituko duzu filmaren web ofizialean: http://www.loveearth.com/es/

 “Un año sin carbono”

 Webster, J. (Zuzendaria). (2007). Recipes for disaster [Filma]. Finlandia: Millennium Film.

  Petroliorik gabe bizi al gaitezke? Dokumental honetan urte batez CO2 aztarna ahalik eta 
txikiena uzten saiatu zen familia baten abenturak ikus daitezke.

 “Nos quedaremos en la Tierra” (Nous resterons sur terre)

 Olivier Bourgeois, Pierre Barougier. 2008. Ki productions. Frantzia.

  Gaur egungo munduaren egoera erakusten zaigu, ingurumenaren ikuspegitik, eta 
gordintasunez ikus daiteke gizakiak egiten duen planetako baliabideen ustiapena. Film 
honek ez du bere ikuskera ezarri nahi, baizik eta bakoitzak planeta zein egoeratan 
dagoen hausnartzea. Betiere, ideia garbi batekin: geratzeko etorri gara.

ERAKUSKETAK

Bartzelonako Diputazioko Ingurumen Arloak lagatzen ditu erakusketa hauek eta 
Udaletxearen bitartez eskatu behar dira.

 ¡Gradúate en energía!

  Energia berriztagarriei buruz dugun ezagutzea hobetzeko eta eraginkortasun 
energetikoa ulertzeko balio nahi du erakusketa honek. Halaber, energia aurrezteko 
moduak azaltzen ditu, energiaren erabilera iraunkorra egiteko politikak eta araudiak 
ezagutzera ematen ditu eta kultura energetiko berriaren helburuak ulertzeko 
lagungarria da.

 ¡Actúa con energía!

  Energiaren erabilera eraginkorra lortzeko jardunbide egokiak modu erraz eta ulergarri 
batean erakusten dira erakusketa honetan. Klima-aldaketaren aurka guztiok borrokatu 
behar dugula azpimarratzen du. 2011ko ekainaren aurretik egongo da eskuragarri.

Informazio gehiago nahi izanez gero, Bartzelonako Diputazioaren Ingurumen Arloaren 
webgunera jo dezakezue, eta zehazkiago: http://www.diba.cat/mediambient/expos.asp

http://www.loveearth.com/es/
http://www.diba.cat/mediambient/expos.asp
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50/50 EURONET proiektuaren webgunea: http://www.euronet50-50.eu/
50/50 MAX EURONET proiektuaren webgunea: http://www.euronet50-50max.eu/
50/50 Sarearen webgunea: http://escoles.euronet50-50.eu/

Harremanetarako helbidea: euronet@diba.cat

Bizkaiko Foru Aldundia

Ingurumen Saila

Rekalde Zumarkalea 30, 3-4

48009 Bilbo (Bizkaia)

www.bizkaia.net

www.bizkaia21.net

http://www.euronet50-50.eu/
http://www.euronet50-50max.eu/
http://escoles.euronet50-50.eu/
mailto:euronet@diba.cat


1.1 eranskina

1.1 eranskina – Berotegi efektua

Arbelerako marrazkia:
BEROTEGI EFEKTUA 

Lurra atmosferarik gabe. Batez besteko 
tenperatura -18°C izango litzateke, eta baldintza 
horietan, ez litzateke bizitzarik egongo. 
Eguzkiaren argia Lurraren azalerara iritsi eta 
energia termiko bihurtzen da. Energia termikoa 
kanpoko espaziora islatzen da.  

(sartzen den argiaren zati bat kanpor a islatzen 
da zuzenean berehala, argi moduan. Marrazkia 
errazteko ez dugu orain irudikatuko).

Marraztu atmosfera bat bigarren esferaren 
inguruan. Idatzi “atmosfera”, hitz hori ez baitu 
mundu guztiak ezagutzen. 

Adierazi puntu batzuk atmosferaren barruan, 
gas-molekulak irudikatzeko. Aipatu gas batzuk, 
adibidez: oxígenoa, karbono dioxidoa (kolore 
desberdinekin margotu). Adierazi gas gehiago 
daudela. 

Eguzkiaren argia Lurraren azalerara iristen da, 
atmosfera zeharkatu eta gero, eta energia 
termiko bihurtzen da. Energia termikoaren 
zati bat kanpoko espaziora islatzen da, eta 
beste bat atmosferaren barruan geratzen da, 
berotegi-efektuko gasen eraginez; adibidez: 
karbono dioxidoa. Atmosferaren konposizioa 
dela eta, duela ehun urte +15°C-koa zen Lurreko 
batez besteko tenperatura. Hori da lurrean 
bizitza egotea ahalbidetzen duen berotegi-
efektu naturala.

Adierazi askoz ere puntu gehiago hirugarren 
esferako atmosferan. Giza jardueraren 
ondorioz eragindako CO2 isurketen hazkundea 
irudikatzeko dira: karbonoa duten erregai 
fosilak erretzean, CO2 isurketak egiten 
ditugu atmosferara. Ondorioz, atmosferak 
iragazgaiztasuna galtzen du energia termikoaren 
aurrean, eta modu horretara, mota horretako 
energia gehiago biltegiratzen du. Horregatik, 
Lurraren batez besteko tenperatura areagotzen 
ari da pixkanaka. Azken ehun urteetan, +15,8°C-
ra arte areagotu da batez besteko tenperatura. 
Giza jarduerak eragindako berotegi-efektua da 
hori eta gaur egun bizi dugun klima-aldaketaren 
erantzulea da.

Eguzkiaren argia + 
erreflexioak

Lurra + ekuatorea

Atmosfera + 
Gas-molekulak

 

 





1.2 eranskina – Nola funtzionatzen du berotegi efektuak

1.2 eranskina
Esperimentua
NOLA FUNTZIONATZEN DU  
BEROTEGI EFEKTUAK?

Arbelean irudikatutako berotegi-efektuaren azalpenaz gain 
(1.1. eranskineko irudiak erabili dira), jarraian deskribatuko 
dugun esperimentua egin daiteke, argiaren energia energia 
termiko nola bihurtzen den ikusteko eta berotegi-efektua 
aztertzeko.

Material hau behar dugu:

 Beirazko ontzi handi bat.
 Termometro bat.
 Film gardena. 
 Lur beltz pixka bat.

Esperimentua prestatzeko:

 Jarri lurra ontziaren barruan.
 Estali ontzia film gardenarekin.
  Eguzkia badago, jarri ontzia leihoen barlasaian; eguzkirik ez badago, argi baten azpian 

jarri.
 Neurtu ontziaren tenperatura bost minuturo.
 Idatzi emaitzak.

(Esperimentu hau taldetan edo gela osoaren aurrean egin daiteke).

Aldagai posibleak

  Hartu ontzi bat, sartu paper zuri bat hondoan eta aurreko ontziarekin egindako 
prozedura bera jarraitu. Paper zuriak argi handiagoa islatzen du, hortaz, tenperatura 
baxuago mantenduko da.

  Hartu bigarren ontzi bat eta lur beltza jarri, baina ez estali. Jarraitu aurreko ontziarekin 
emandako urrats berak. Kasu honetan, berotegi-efektuak askoz ere arinagoa izan 
beharko luke.
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1.3 eranskina
NEURKETAK EGITEKO  
ERREFERENTZIAZKO BALIOAK

Tenperatura-balioak:

1826/2009 EDren, azaroaren 27koa eta Eraikinen Instalazio Termikoen Araudia (RITE) 
aldatzen duenaren arabera, ezarritako mugak errespetatu behar dira hainbat lokalen 
barruko tenperaturari dagokionez, besteak beste: 

   Administrazioko lokalak.
   Lokal komertzialak: dendak, supermerkatuak, merkataritza-zentroak eta abar. 
   Jendearentzat zabalik dauden lokalak. 
   Kultur lokalak: antzokiak, zinemak, auditorioak, biltzarretarako zentroak eta abar. 
   Ikuskizun publiko eta aisialdiko jardueretarako establezimenduak. 
   Sukaldaritza: tabernak, jatetxeak, kafetegiak.
   Pertsonen garraioa: geltokiak eta aireportuak. 

Zehazki, balio hauek hartuko dira kontuan: 

Gutxieneko tenperatura udan: 26ºC.

Gehienezko tenperatura neguan: 201-21ºC.

Eta % 30-70 artekoa da hezetasun erlatiboa.

Eskolak kategoria espezifiko batean sailkatuta ez badaude ere, jendearentzat zabalik 
daudela ulertzen dugu, eta beraz, aipatutako balioak erabiliko ditugu erreferentzia gisa. 

Argiztapenaren balioak:

Barruko espazioen argiztapenari buruzko DIN 5035 arauaren arabera (“lantokien 
argiztapenari buruzko” UNE EN 12464 arauaren arabera ere bai) argiztapen-mailek alderdi 
hauek adierazten dituzte: 

Eskola batentzat, oro har: 400 – 700 lux.

Zehazkiago: 

   Auditorioa eta kirol-aretoak: 100-300 lux.

   Gelak2: 300 eta 500 lux artean.

   Laborategia eta liburutegia: 500 lux (gutxienez).

1 Institut Català d’Energia institutuak 20 ºC gomendatzen ditu Katalunian. Balioak adierazi ditugu, 
erreferentzia moduan.
2 Geletarako 250 eta 700 lux artean gomendatzen da (300 lux haurrak dituzten geletarako eta 500 
lux helduen geletarako).



1.3 eranskina – Neurketak egiteko erreferentziazko balioak

Horrez gain, proiektuaren bazkide alemanek balio gehiago zehaztu dituzte, eskoletako 
beste espazio batzuetarako: 

Tenperatura-balioak: 

Espazioa ºC Oharrak
Gelak 20 – 22ºC Guk 20-21ºC manten dezakegu. 
Beste gela batzuk, gimnasioa 15 – 18ºC
Konketak 18 – 20ºC
Korridoreak, eskailerak 14 – 17ºC

Argiztapenaren balioak: 

Espazioa LUX Oharrak
Gelak 300 Guk 300 eta 400 lux bitartean manten 

dezakegu.
Korridoreak eta eskailerak 200
Konketak 300



1.4 eranskina
ONDO IREKI LEIHOA
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NEURKETA TRESNAK

Zer 
neurtzen 

du?
Unitateak Funtzionamenduari buruzko 

oharrak

Termometroa
 

Tenperatura Gradu 
zentigradu (ºC)

•	 Termometroa piztu egin behar da 
bakarrik. Oso erraza da. 

•	 Kontuz ibili eta termometroaren 
ondoan bero/hotz-iturririk ez dagoela 
zaindu, izan ere, giroko tenperaturan 
eragina eduki dezake. 

Luxometroa

 
 

Argiztapena 
(eragiten 
duen argi-

fluxua azalera-
unitate 

bakoitzagatik)

Lux 

•	 Aparatuak jarraibide errazak ditu.
•	 Kontuan hartu behar da eskolan 2000 

heinean lan egiten dugula; hortaz, 
hautagailua unitate-hein horretan jarri 
behar da, baldin eta neurketa on bat 
egin nahi badugu. Heina egokia ez bada, 
OL irakurriko da pantailan.  

•	 Neurketa lan-planoarekiko 
horizontalean egingo da. Hortaz, 
geletan ikasleen mahai baten gainean 
jarriko dugu luxometroa, eta lurrean 
jarriko dugu korridoreen kasuan. 

•	 Neurketak egitean, saiatu sentsorearen 
gainean itzalik ez egiten; hortaz, tarte 
bat utzi. 

Entxufe 
neurgailua

 
Aparatu 

baten 
edo horri 

entxufatzen 
zaizkion 

aparatuen 
kontsumoa 

Kilovatt/h 
(kWh)

Beste unitate 
batzuk: 

kostuak (€), 
potentzia (kW), 

eta gehiago.  

•  Entxufatutako etxe-tresna elektriko 
bakoitzaren kontsumoaren informazioa 
ematen du denbora errealean. Etxe-
tresna elektrikoen eraginkortasuna 
ebaluatzeko aukera ematen du. 

•	 Tresnak jarraibideak ditu, nahiz eta 
funtzionamendua oso erraza den: 
korrontera entxufatu eta neurtu nahi 
den etxe-tresna elektrikora konektatu 
behar da bakarrik. 

•	 Kontsumitutako energiaz eta kostu 
ekonomikoez gain, entxufeak 
informazio gehiago ematen digu, 
baina behar bada, hobe da ikasleekin 
ez lantzea, kontzeptu zailak baitira: 
sare elektrikoaren tentsioa, korrontea 
eta maiztasuna, potentzia erreala, 
itxurazko potentzia, potentzia-
faktorea, tentsioaren minimoak eta 
maximoak, konexio-denborak eta 
funtzionamendua. 

Berehalako 
energia-

kontagailua 
(e2)

Panel baten 
uneko 

potentzia 

Kostuak eta 
CO2 gramoak 

ere erakusten 
ditu.  

Kilowatt (kWh)

€ eta CO2 
gramo ere bai. 

•	 Panel elektriko batean kontsumitzen 
den energia unean bertan erakusten du.

•	 21,6 kW inguruko potentzia maximoa 
kontratatu duten etxeetarako egokia. 
Hortaz, eskolako panel elektriko batera 
itsatsi daiteke; zaila izango da panel 
orokorrera itsastea. 

•	 Tresna honekin energian (kW), 
ekonomian (€) eta ingurumenean (kg 
CO2) lortzen diren kontsumoak ezagutu 
daitezke. Kontsumo-aparatuak piztu 
eta itzaltzean jakin daiteke non egiten 
den kontsumo handiena , eta ekintza 
horiek egitean sortzen diren aldaketak 
egiaztatu daitezke-

•	 Jarraibideak ditu, baita aurrezki 
adimentsurako gida bat (etxean 
erabiltzeko da, baina kontsultak egiteko 
ere erabil daiteke) eta informatika-
programa bat ere, datuak irauli eta 
ikasleekin lantzeko.

•	 Adi: Hobe da instalatzaile/elektrikari 
batek, edo elektrizitateko ezaguerak 
dituen pertsona batek instalatzea 
aparatu hau, konplikatuegia ez bada 
ere. 
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