
EURONET 50/50 Max

Energia-aurrezkia eskoletan
E-Pack-a 

Prestakuntza Eskuliburua  
Bigarren Hezkuntzako Eskolentzat

Co-funded by the Intelligent Energy Europe 
Programme of the European Union



-2- Energia-aurrezkia eskoletan

Jatorrizko ideia: Unabhängiges Institut für Umweltfragen (UfU).

Jatorrizko testuaren egokitzapena: Ingurumen Zerbitzuen Gerentzia. Bartzelonako 
Diputazioa.

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

Egokitzapena: Bizkaiko Foru Aldundia

2015eko apirila



Energia-aurrezkia eskoletan -3-

EURONET 50/50 Max

Energia-aurrezkia eskoletan
E-Pack-a 

Prestakuntza Eskuliburua  
Bigarren Hezkuntzako Eskolentzat



-4- Energia-aurrezkia eskoletan



Energia-aurrezkia eskoletan  EDUKIAK  -5-

EDUKIAK
EDUKIAK

SARRERA
EURONET 50/50 MAX proiektuari buruz  ............................................................................................................  7 
50/50 Proiektu baten metodologia eskolan  .......................................................................................................  8 
50/50 proiektu baten funtzionamenduaren hezkuntza-etekinak Bigarren Hezkuntzako Eskolan  ................ 10 
Irakasleen Gida proiektuak irauten duen egunetarako  ....................................................................................  13 

ENERGIA-AURREZKIA ESKOLAN
1. unitatea: Sarrera  ............................................................................................................................................. 14

1. unitatea: Informazioa irakasleentzat – Energia-aurrezkia eskolan gaiaren aurkezpena  .....................  17
2. unitatea: Energia eskolan  ..............................................................................................................................  20

2. unitatea: Informazioa irakasleentzat – Energia eskolan  ......................................................................  24
3. unitatea: Harreman Publikoen lana eskolan  ................................................................................................  29
4. unitatea: Material osagarria zehar-irakaskuntzetarako  ...............................................................................  31

ERANSKINA
1. unitatea
1-1 irudia: Energiaren iturriak eta erabilera  .......................................................................................................  33 
1-2 lan-orria: Energia eta potentzia  ...................................................................................................................  34 

1-2 Lan Orria Erantzunak: Energia eta potentzia  ......................................................................................  36 
1-2 datu-orria: Energia eta potentzia  ................................................................................................................  37 
1-3 irudia: Berotegi-efektua  ...............................................................................................................................  38 
1-3 esperimentua: Berotegi-efektuaren esperimentua  ....................................................................................  40 
1-4 lan-orria: Berotegi-efektuko gasak eta ondorioak  ...................................................................................... 41 

1-4 lan-orria Erantzunak: Berotegi-efektuko gasak eta ondorioak  ..........................................................  43 

2. unitatea
2-1-1 lan-orria: Ibilbide energetikoa eraikinetik  ................................................................................................. 44 
2-1-2 lan-orria: Ibilbide energetikoa. Berokuntza  .............................................................................................  45 
2-2 lan-orria: Eskolaren tenperatura-profila  .....................................................................................................  47 
2-3 lan-orria: Ikerketa energetikoa eta ibilaldi energetikoa .............................................................................  48 
2-4 kopia nagusia  ................................................................................................................................................  51 

4. unitatea
4-1 gaien zerrenda: Eztabaidagaiak  ................................................................................................................... 52 



-6- Energia-aurrezkia eskoletan



 

Energia-aurrezkia eskoletan  EURONET 50/50 MAX PROIEKTUARI BURUZ  -7-

EURONET 50/50 M
AX PROIEKTUARI BURUZ

EURONET 50/50 MAX PROIEKTUARI BURUZ

EURONET 50/50 MAX PROIEKTUARI BURUZ:

EURONET 50/50 MAX proiektuko bazkideek emandako material didaktikoa duzue esku artean. 2009-2012 
urteen artean EBko 9 herrialdetan garatu zen EURONET 50/50 proiektua oinarrian hartuta landu da orain 
aurkezten dizuegun proiektua. EURONET 50/50 proiektuak Energia Iraunkorraren Europako Saria irabazi 
zuen 2013an, “prestakuntzaren” kategorian. EURONET 50/50 MAX proiektuak 50/50 metodologia EBko 13 
herrialdetako 500 eskola eta 50 eraikin publikotara hedatzea du xedetzat gaur egun.

50/50 metodologia erabiltzen duten energia aurrezteko proiektuen helburua da eraikinen erabiltzaileen 
jokabidea aldatu eta energia aurreztea; eskolen kasuan, ikasle, irakasle eta hezkuntza-erkidegoko gainerako 
kideen portaera aldatu behar da. 

Ingurumenak eta Klimak etekina aterako diote energia-erabileraren murrizketari, izan ere, Berotegi 
Efektuko Gas (BEG) gutxiago isuriko da. EURONET 50/50 MAX proiektuaren baitan, eskolek ere aterako 
diote etekina murrizketa horri, aurrezten duten energiaren kostuen ehuneko 50 jasoko baitute trukean.

Kontuan hartuta EURONET 50/50 MAX proiektuaren helburuetako bat CO2, isurketak ekiditea dela, 
proiektuaren eta E-Pack honen ikuspegi nagusia bektore energetikoa izango da. Hala ere, alderdi gehiago 
barne hartu ahal dira 50/50 proiektuaren baitan, hala nola hondakinen sorrera murriztea eta uraren 
erabilera eraginkorra, hortaz, E-Pack honek alderdi horiei buruzko hezkuntza-informazioa eskainiko du bere 
bertsio luzean ere.

ESKULIBURU (E-PACK) HONI BURUZ

E-Pack-aren helburua da 50/50 proiektuaren hezkuntza-zatia zuen eskolan gauzatzen laguntzea. E-Pack-aren 
zati zentrala Irakasleen Gidak eta Ikasleen Fitxek osatzen dute eta Berlingo (Alemania) Ingurumen Gaietako 
Institutu Independenteak (UfU) landu du. UfU institutuak 15 urte baino gehiago daramatza eskoletan 
energia aurrezteko proiektua garatzen, eta horietako askok 50/50 pizgarrien sistema dute oinarrian. Horrez 
gain, informazio osagarria eskaintzen duen material gehigarria eta hezkuntza-baliabideak ere aurkituko 
dituzue proiektuaren webgunean.

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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M
ET

OD
OL

OG
IA 50/50 PROIEKTU baten metodologia ESKOLAN

50/50 proiektu batek eskolan arrakasta edukitzeko borondatea eta batasuna behar dira, bai 
eskolaren aldetik, bai faktura energetikoak ordaintzen dituen administrazioaren aldetik. Eskolan 
irakasle bat proiektuaren “motorra” izango da eta eskolako Zuzendaritzaren babesa beharko du.

OINARRIZKO BEDERATZI URRATSAK, 50/50 PROIEKTUAK ARRAKASTA EDUKITZEKO

Proposatutako metodologiaren lehen bi urratsak lana prestatzeko dira. 3-9 urratsak ikasleek egingo dituzte, 
irakasleen eta E-pack honetan emandako materialen laguntzarekin.

 1 Ekipo energetiko bat antolatzea 
Eskolako gela batek edo ikasle-talde batek (gela guztietako bozeramaileak egongo dira), proiektuan 
interesa duten irakasleak eta eskoletako Atezaintzak osatuko dute ekipo energetikoa. Pertsona gehiagok 
parte har dezake, baina zenbat eta gehiago izan, orduan eta zailagoa izango da lana antolatzea.

 2 Eskola barruko ibilbide energetikoa 
Eskolako Zuzendaritzak, proiektuan nahastutako irakasleek, Atezaintzak eta eskolako faktura 
energetikoak ordaintzen dituen administrazioaren ordezkari batek egiten dute eskola barruko ibilbide 
energetikoa. Barruko ibilbidearen helburua da eskola-eraikinaren egoera ebaluatzea, modu horretara, 
ikasleentzat ekintza-esparru posibleak identifikatzeko eta funtsezko protagonista diren ikasleek 
proiektuarekiko duten konpromisoa indartzeko.

 3 Ekipo energetikoaren abiatze energetikoa 
Hainbat gairi buruzko sarrera eta prestakuntza: energia, energia-iturriak, berotegi-gasak eta berotegi-
efektua, berotze globala, baita aurrezteko arrazoiak eta etekinak eta energiaren erabilera eraginkorra 
ere. 

 4 Ibilbide energetikoa 
Energia eskolara sartzeko eta irteteko erabiltzen diren bideak ezagutuko dituzte ikasleek; era berean, 
hurrengo urratserako oharrak idaztean zein arazo bilatu behar duten aztertuko dute.

 5 Auditoria eta Inkesta Energetiko bat egitea 
Ikasleek berehalako tenperatura neurtuko dute eta eskola-orduetan egiten den energiaren erabilerari 
buruzko inkestak egingo dituzte. Urrats hau berriro errepika daiteke, ondorengo fase batean, eraikinaren 
tenperatura epe luzera neurtzeko, edo hurrengo urtean, proiektuaren emaitzak baieztatzeko.

 6 Emaitzak ebaluatzea – Erantzunak proposatzea 
Ikasleek lortutako emaitzak ebaluatuko dituzte eta kalkuluak eta/edo ikerketa gehiago egingo dituzte. 
Eskolan eraginkortasun energetikoa hobetzeko proposamenak aztertuko dituzte ikasleek, hau da, CO2 
isurketak ekiditeko moduak aztertuko dituzte, eta proposamenen artean aukera egin eta nori zuzendu 
erabakiko dute.

 7 Eskolan zabaltzea 
Ikasleek eskolan jokabide-aldaketak eragiteko lantzen diren proposamenen hartzaileengana iristeko 
moduak landu beharko dituzte; era berean, kasuan-kasuan aurkezpenak prestatu eta egingo dituzte.
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M
ETODOLOGIA

 8 Inbertsio txikiak behar dituzten neurriak jakinaraztea 
Nahiz eta 50/50 metodologiaren ardatza erabiltzaileen jokabide-aldaketa den, sarritan, energia asko 
aurrezteko eta, ondorioz, 50/50 proiektua are eraginkorrago egiteko, neurriekin erlazionatutako 
inbertsio txikiak sortzen dira. Administrazioari (Udala, Eusko Jaurlaritza…) jakinarazi behar zaizkio 
proposamen horiek, eta ikasleek landu eta erabakiko dute nola gauzatu.

 9 Lortutako dirua erabiltzea eta jakinaraztea 
Proiektuak ordainsaria duenez (aurreztutako diruaren % 50 eskolari jakinarazi eta gastatu egingo da), 
ekipo energetikoak botoa edukiko du diru hori erabiltzeko modua erabakitzeko.

Aipatutako urrats guztiak erabiltzaileek berokuntza eta energia elektrikoa erabiltzean duten portaera 
aldatzen laguntzera bideratzen dira. 50/50 proiektuetan urari eta hondakinei buruzko gaiak barne hartu 
daitezke, era berean. E-Pack honetan aipatutako gaiei buruz eskainitako materialei dagokienez, aurretik 
deskribatutako urratsen antzekoak bete behar dira eta, era berean, lokalen egoera aztertzera motibatzeko 
eta esperimentu batzuk egiteko aukera ematen da.
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ET
EK

IN
A 50/50 PROIEKTU BATEN FUNTZIONAMENDUAREN 

HEZKUNTZA ETEKINA BIGARREN HEZKUNTZAKO 
ESKOLAN

Eskolan energia aurrezteko 50/50 proiektu bat garatzean aukera paregabea lortzen da gai espezifikoen 
irakaskuntza eta ikaskuntza esperientzia praktikoarekin eta elkarrekin erlazionatuta dauden diziplinen 
arteko ikuspegi desberdinekin konbinatzeko.

Kontuan hartuta EURONET 50/50 Max nazioarteko programa bat dela, eta kontuan hartuta eskola-
programen arteko desberdintasunak, 50/50 proiektu bat eskola-curriculumean barne hartzeko moduaren 
adibide orokor bat jarriko dugu ondoren

Fisika/Zientziak curriculum-esparruan barne hartzea

Fisika/Zientziak. Alderdi orokorrak

  Energia

  Energiaren eraldaketa

  Energia-formak

  Energiaren hornikuntza.

  Ordezko Energia Iturriak

Fisika/Zientziak. Ezaguerak

  Plangintza, irudikapena, fabrikazioa eta 
ebaluazioa

  Energia entxufetik hasita

  Beroa eta hotza

  Energia eta potentzia

  Berokuntza

  Energia Elektrikoa

  Kalkulua magnitude energetikoekin

Diziplinez haraindiko ikuspegiak

Geografia

  Etorkizuneko eszenategi globalak eta 
iraunkortasuna lortzeko moduak toki-mailan 
eta orokorrean, klima-aldaketa eta gizakiak 
klimaren gainean duen eragina;

  Baliabideen eskasia

  Gaur egungo gai orokorrak

Gizarte Zientziak

  Enplegua eta ekonomiaren eta ekologiaren 
arteko erlazioa

  Aurrekontua eta kontsumoa, teknologia 
eguneroko bizitzan, teknologiaren 
erabilera eguneroko bizitzan, materialen 
zirkulazioa, energia eta informazioa aparatu 
elektrikoetan; eguneroko bizitzaren 
teknifikazioa

Kimika

  Hidrokarburoak – erregaiak eta baliabideak: 
ikatza, petrolioa eta gas naturala; biomasa, 
baliabideen eskasia, eguzki-energia, 
baliabide berriztagarriak

  Berotegi-efektuko gasak - metanoa, 
hidrokarburoak eta ura, jatorria eta 
ondorioak, CO2 zikloa, 

Matematikak

  “Ondorioak ateratzea datuetatik abiatuta”: 
Grafiko estatistikoen analisi kritikoa, 
aurkezpenak garatzea.

Etika

  Nazioarteko politika – globalizazio-
prozesuen ondorioak

Biologia

  Ekologia eta iraunkortasuna
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ETEKINA
Diziplinez haraindiko gaitasunak garatzea

Hizkuntzak

  Komunikabideak diseinatzea eta horien 
erabilerak eta txostenak aurkeztea

  Ikerketa-teknikak

  Termino teknikoak ulertzen ikastea

  Testu errealak idaztea

  Aurkezpena eta informazioa

  Eztabaida

Matematikak

  Gaiak ikuspegi matematikotik aztertzea

  Magnitudeak eta unitateak

  Datuak jaso, aztertu eta hausnartzea

Arteak

  Irudien diseinua

  Komunikazioa eta bitartekoak diseinatzea

  Asmatzea, garatzea eta aurkeztea

Konputazio-zientziak  

  Informazio-egituren arteko konexioa: 
Internet

  Kontrola eta datu-prozesamendua: taulak, 
grafikoak eta testuak,

Gaitasunak garatzea

Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzaren kontzeptuarekin jarraituz, trebetasunak edo gaitasunak garatzea da 
gazteen hezkuntzaren funtsezko helburua. EURONET 50/50 Max-i esker, ikasleek maila hobea lor dezakete 
ondoren aipatutako gaitasunetan:

Gaitasun pertsonalak

Norberaren antolakuntzaren bitartez jarduteko gaitasuna sustatzen da, bakoitzak bere talentuak eta 
gaitasunak baliatuta jarduera emankorrak garatzeko eta balioak eta komunikatzeko eta adierazpenerako 
irudiak garatzeko; gainera, elkar lagunduko diote eta esperientzietatik ikasiko dute, proiektuan lan egiten 
duten denboran. 

  Eguneroko bizitzan energiaren erabilera kontzientea egitea

  Erabiltzaileek energia-aurrezkiari dagokionez portaera eraginkorrago bat garatzea 

  Jarrera positiboa garatzea klima-aldaketaren eta energiarekin erlazionatutako gaien inguruan

  Lagunen artean eta ingurunean energia aurreztearen aldeko jarrera eta motibazioa indartzea

Jardutera eta ezarpenera bideratutako gaitasunak

Norberaren antolakuntzaren araberako jarduera integrala sustatzen da, helburuak eta planak ezartzeko, 
bai norberarentzat egiten denean bai beste pertsona batzuentzat edo batzuekin egiten denean, edo ekipo, 
enpresa edo erakunde batean egiten denean.

  Ekipo energetiko bat bilatzea, antolatzea eta martxan jartzea eta beharrezkoa den informazioa lortzea

  Energia-aurrezkiari buruzko horma-irudi informatzaileak eta sinboloak egitea

  Lan zientifikoak bakarrik egitea (adibidez: tenperaturaren inkesta bakarrik lantzea eta aztertzea)

  Neurketa-tresna desberdinak erabiltzea

  Ikasleak berak energia aurrezteko garatutako ideiak praktikan jartzea
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ET
EK

IN
A Gaitasun teknologikoekin erlazionatutako alderdiak

Ikasleek gaiarekin erlazionatutako arazoak konpontzen ikasten du, mentalki eta fisikoki norberak ezarritako 
antolakuntzaren arabera. Arazoak konpontzeko bere sormena baliatzen du: gertaerak eta aurkikuntzak 
ebaluatzen ditu, bere ezaguerak eta gaitasunak baliatuta.

  Gaiarekin erlazionatutako edukien aurkezpen sortzailea egitea

  Magnitude fisikoak eta formula kimikoak ezagutzea

  Aparatu elektrikoekin erlazionatutako energia-aurrezkiak ezagutzea

  Berotegi-efektua, klima-aldaketa eta klimaren babesa ezagutzea

  Eskolako eta etxeko energiaren hornikuntzari buruzko oinarri teknikoak ikastea

  Ikerketa-estrategiak garatzea energia-kontsumoak bilatzean energia-kontsumoaren datuak ebaluatzea 
eta sistematizatzea

  Taula informatizatuak erabiltzea

  Jarduerarekin erlazionatutako edukiaren aurkezpenak sortzea

Gizarte-komunikaziorako gaitasunak

Lantaldeen komunikaziozko eta lankidetzazko jarduera ulertzen dute, hurkoarekin modu sortzailean lan 
egiten saiatzean. Izan ere, plan, zeregin eta helburu berrien baitan barne hartutako jarduerak taldean 
garatzeko lan egiten dute eta komunikatzeko gaitasunak jardueren emaitzak erakusteko eta aurkezteko 
duen garrantziaz ohartzen dira.

  Lortutako emaitzak aurkeztea

  Harreman publikoen lana eskolan

  Lan-prozesuak antolatzea proiektuak irauten duen bitartean

  Ekimenak eskola osoan antolatzea eta gauzatzea
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GIDA
IRAKASLEEN GIDA PROIEKTUAK IRAUTEN DUEN 
EGUNETARAKO

Lehenago esan dena gogoratuz, 50/50 proiektua irakasgai desberdinetako edukiekin osatu daiteke, eta 
irakasgai desberdinen irakaskuntzaren baitan barne hartu daiteke; eta, jakina, ezinezkoa da lerro hauetan 
guztiak deskribatzea, EURONET 50/50 Max proiektua nazioartean garatzen den proiektu bat baita. 
Gidaliburu honen xedea da ekipo energetikoarekin 50/50 proiektua bat gauzatzea. Ingurumen Gaietarako 
Institutu Independentearen (UFU) esperientzia du oinarrian. Aipatutako institutua 1990 hasieran hasi zen 
50/50 proiektuen ezarpenarekin, kanpo-hezitzaile gisa, eta arrakasta handia lortu du.

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.

UfUk gela oso batek osatutako ekipo energetikoekin lan egiten du, errazagoa baita eskola-ordutegiaren 
barruan antolatzea.

Proiektua gida honetan deskribatzen den moduan burutzeko, 5-6 lan-egun behar dira. Deskribatutako 
eguneroko lana egiteko, 90-150 minutu inguruko saioak behar dira (etenaldirik gabe). Denbora asko bada 
ere, eskola bakoitzaren arabera, neurketak egiteko maiztasunaren arabera eta proiektuaren emaitzak 
aurkezteko aukeratzen diren komunikabideen erabileraren arabera, desberdina izan daiteke proiektuari 
eskainiko zaion denbora.

Proiektua egun gutxitan eta jarraian egin daiteke, baina iraunkorragoa eta probetxagarriagoa da ikasturte 
osoan banatutako egun desberdinetan egitea. Hobe da aste bat edo bi uztea proiektua lantzeko egunen 
artean.

Orain aurkezten den materiala lau unitatek osatzen dute. Unitate bakoitzean ekipo energetikoarekin egin 
beharreko lanen deskribapena egiten da. 1. eta 2. unitateetan, irakasleei laguntzeko informazio jaso da. 
Material osagarri guztia, adibidez, lan-orduak eta deskribatutako esperimentuak, dagokien moduluaren 
kodeekin etiketatuta daude. Adibidez, “1-2 lan-orria” ikustean, 1. unitatea, 2. modulua dagokiola ulertu 
behar da. Dokumentu honen amaieran material osagarri guztiak adierazi dira, aipatuak izan diren ordenan.
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1. U
NI

TA
TE

A 1. UNITATEA: SARRERA

UNITATE HONETAKO ZEREGINAK:

Ikasleek karbonoaren zikloari, berotegi-efektuari, klima-aldaketari edo klimaren babesari buruz dituzten 
ezaguerak bereganatuko edo gogoratuko dituzte eta jarrera positiboa garatuko dute klimaren babesaren 
eta energiarekin erlazionatutako hainbat alderdiren aurrean. Epe luzerako helburu gisa, ikasleek energia-
baliabideen erabilera iraunkorra egitea eta ikasitakoa eguneroko jardunean baliatzea lortu nahi da.

PRESTAKETA:

  Berotegi-efektuaren esperimenturako: lur iluna hartu. Kanpoan hotza egiten badu, biharamunean 
hartu eta leku epel batean gorde.

IKASKUNTZA HELBURUAK:

  Ikasleek berotegi-efektuko gas garrantzitsuenen ezaugarri kimikoak ezagutuko dituzte eta berotegi-
efektua eta berotze globalak gizateriari eta naturari eragiten dizkion ondorioak azaltzeko gai izango 
dira

  Klima babesteko neurriei buruz eztabaidatuko dute, esparru desberdinei helduta (politika, ekonomia, 
teknologia, pertsonala), eta neurrien eraginkortasuna kontuan hartuta

  Potentzia eta energia bereiziko dute eta magnitude fisikoak kalkulatzeko gai izango dira

  Energia kantitateen kalkuluari buruzko ideiak garatuko dituzte, adibide praktikoak eta neurketak 
eginez

 1-1 MODULUA 

ENERGIA ITURRIAK ETA FORMAK

Jarduerak eta metodoak

Energia-aurrezkiari buruzko gaien hasieran garatuko da modulu hau.
Ikasleekin hitz egin eta energia-iturri desberdinei buruz galdetu.

Energia-iturri desberdinak arbelean adierazi, kolore desberdinak erabiliz: 
kolore bat fosilentzat eta beste bat energia berriztagarrientzat.

Gehitu “energiaren erabilera” kategoria, energia-iturria eta dagokion 
erabilera konektatzeko, adibidez: olioa => Beroa, energia hidraulikoa => 
elektrizitatea

Tresnak eta Materialak

1-1 irudia
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1. UNITATEA
 1-2 MODULUA 

ZER DA ENERGIA? ZER DA POTENTZIA?

Jarduerak eta metodoa

Energiaren eta potentziaren arteko desberdintasunari buruzko sarrera 
labur bat egin eta gero (ikus azalpen-fitxa), ikasleek lan-fitxa egingo dute 
(1-2 lan-fitxa). Txarteletan wat eta kilowatt-etan adierazitako kantitate 
fisikoak orrian deskribatutako jarduerekin lotu beharko dituzte ikasleek. 
Ikasle-talde batek energiaren kategoria landuko du eta besteak potentzia. 
Lortutako emaitzak ebaluatzeko erantzunen orria erabiliko da. Zuk fitxak 
aldez aurretik prestatu beharko dituzu. Aldagai gisa, ikasleek kalkulu-orri 
bat erabil dezakete. Horrela bada, ez da lehen urratsa, hau da, energia eta 
potentziaren arteko bereizketa, egingo. Azkenik, orri informatzaile bat 
emango zaie ikaseei, beraien arteko eztabaida errazteko.

Tresnak eta Materialak

1-2 lan-orria

1-2 informazio-orria

 1-3 MODULUA 

BEROTEGI EFEKTUA

Jarduerak eta metodoa

Arbeleko irudia baliatuta, berotegi-efektu naturalari buruzko azalpenak 
eman. Berotegi-efektuaren ikuspegi praktiko bat eskaini nahi izanez gero, 
esperimentu bat egin dezakezu. Bete beirazko ontzi bat lurrez eta itxi 
plastikozko film batekin. Neurtu tenperatura bost minutuoro eta idatzi 
emaitzak arbelean. Eztabaidatu ikasleekin CO2 isurketen eragin negatiboa. 
Erabili 1-3 hirugarren irudia bistaratzeko.

Tresnak eta Materialak

1-3 irudia

1-3 esperimentua,  
beirazko ontzia lurrarekin

 1-4 MODULUA 

CO2-REN ZIKLOA

Jarduerak eta metodoak

Zer da CO2 eta zein ondorio ditu? Arbelean, idatzi CO2 isuri den eta 
xurgatu den adibideak. Azaldu CO2 zikloa idatzitako adibideen bitartez 
(ikus irakasleentzako informazioa). Erabili 1-4 lan-orriko irudiari buruzko 
orientazio-galderak, CO2 eta berotegi-efektuko beste gas batzuk 
atmosferan duten agerpenari buruz eztabaidatzeko. Kontzentrazio 
altuenaren eta energia-ekoizpenaren eta baliabideen kontsumoaren 
arteko erlazioa adierazi. Ikasleek beren esperientzia baliatuko dute 
eztabaida honetan.

Ondoren, ikasleak talde txikitan antolatu eta 1-4 lan-orria landuko dute. 
Eztabaidatu emaitzak, datuak, geziak orrian adierazi aurretik.

Tresnak eta Materialak

1-4 lan-orria



-16- Energia-aurrezkia eskoletan



 

Energia-aurrezkia eskoletan  1. UNITATEA  -17-

1. UNITATEA: 1. UNITATEA
INFORMAZIOA IRAKASLEENTZAT-ENERGIA AURREZKIA 
ESKOLETAN GAIARI BURUZKO SARRERA

 1-1 MODULUA 

ENERGIA FORMAK

Energia primarioa eta sekundarioa bereiziko ditugu -edo primarioa, amaierakoa eta erabilgarria. 
Energia primarioak energia sortzeko erabiltzen diren iturri naturalen baliabide guztiak dira, adibidez, 
erregai fosilak (petrolio minerala, gas naturala, ikatza, eskisto-petrolioa, hondar bituminosoak), erregai 
nuklearrak (uranioa, torioa) eta energia berriztagarriak (eguzkia, haizea, ura, biomasa, geotermikoa eta 
itsasaldien energia). Geotermia eta energia atomikoa izan ezik, Lurreko energia-iturri guztiek eguzkian 
dute jatorria –Eguzkiak biltegiratutako energia dira-; eta energia sekundarioa energia primarioaren 
trantsizio-prozesu baten emaitza da. Energia sekundarioaren barruan daude, ikatzaren produktuak (kokea, 
briketak), petrolioaren produktu eratorriak (gasolina, berokuntzarako erregaia eta hegazkinetarako 
erregaia), gasaren produktuak (sareko gasa / hiriko gasa), elektrizitatea eta hiri-berokuntza. Bestalde, 
azken energia kontsumitzaileak erabiltzen duen energia da (energia sekundarioa eta energia primarioa). 
Energia erabilgarria, berriz, kontsumitzaileak benetan erabilitako energia da: beroa, argia, elektrizitatea. 
Alemaniaren kasuan, esate baterako, energia erabilgarria guztira gastatutako energia primarioaren heren 
bat da gaur egun.

Bestalde, energiaren formei dagokienez, energia mekanikoa (energia zinetikoa eta pausaguneko energia), 
energia termikoa, energia elektrikoa, energia kimikoa, energia atomikoa eta energia elektromagnetikoa 
bereizten dira.

 1-2 MODULUA 

ENERGIA ETA POTENTZIA BEREIZTEA

Eskuarki, energia (E) gorputz fisiko batek lan bat egiteko duen gaitasuna dela esaten da. Lan hori 
“gauzatzean”, energia gorputz batetik bestera transferitzen da, edo energia mota bat izatetik beste mota 
bat izatera pasatzen da.

Formula: Energia: E = Potentzia (P) x Denbora (t), adibidez, E = 2 kW x 3h = 6 kWh

Unitatea: Joule (J), Kilojoule (kJ), watt segundo (Ws), watt ordua (Wh), Kilowatt ordua (kWh)

Konbertsioa: 1J = 1Ws, 1 kWh = 3600 kJ

Potentzia (P) une jakin batean egindako lana da. Efektu jakin bat lortzeko beharrezkoa den esfortzua 
deskribatzen du.

Formula: Potentzia: P = Energia (E) / Denbora (t) (E-konstanterako), adibidez, P=6 kWh / 3h = 2 kW

Unitateak: joule segundoko (J / s), Watt

Sistema itxi batean, energia kantitatea egonkor mantentzen da. Hortaz, energia ez da galtzen, baizik eta 
eraldatu egiten da, forma batetik beste batera. Energiaren kontserbazioaren lege hori termodinamikaren 
lehen legea ere bada. Hala ere, termodinamikaren bigarren legearen arabera, erabilitako energiaren 
balioa degradatu egin daiteke, energia-konbertsioek ez baitute balio bera: energia zinetikoa bero bihur 
daiteke osorik. Hala ere, energia termikoa ezin daiteke energia zinetiko bihurtu erabat. “Energia-galerari” 
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A dagokionez, energia-konbertsio batean erabili ez den energia dela esan behar da. Adibidez, motor baten 

hondar-energia. Energiaren trantsizio eraginkorrena efektu jakin bat lortzeko energia gutxien erabiltzen 
duena izango litzateke, eta konbertsio-eraginkortasun handieneko trantsizioa energia-galera gutxien 
eragiten duena izango litzateke.

 1-3 MODULUA 

BEROTEGI EFEKTUA

Berotegi-efektuko gasak gure atmosferan dauden gasak dira eta funtsezkoak dira, gainera, Lurreko 
bizitzarentzat. Karbono dioxidoaz (CO2) eta metanoaz (CH4) gain, nitrogeno (I) oxidoa (N2O), 
klorofluorokarbonoak (CFC-ak), ozonoa (O3) eta uraren lurrina (H2O) daude. Berotegi-efektuko gasek 
negutegi baten kristalezko edo plastikozko estalkiaren antzera jokatzen dute.

Uhin laburreko eguzki-erradiazioa –eguzkiaren argia- Lurraren gainazalera pasatzen uzten dute, eta 
bertan erradiazio termiko edo uhin luzeko erradiazio bihurtzen da neurri batean. Berotegi-efektuko 
gasek uhin luzeko erradiazio hori xurgatzen dute eta energia termikoa kanpo-espazioan galtzea ekiditen 
dute. Berotegi-efektu natural hori egongo ez balitz, Lurra izotzezko basamortu bat izango litzateke eta 
batez besteko tenperatura -18ºC-koa izango litzateke, 15°C-koa beharrean. Bi tenperaturen artean 33ºC-
ko diferentzia dago eta diferentzia horren bi heren uraren lurrinari dagozkio, % 21 CO2-ri eta gainerako 
portzentajea berotegi-efektuko gainerako gasei eta aerosolei dagokie. Atmosferan dauden berotegi-
efektuko gasen proportzioa oso txikia izanik ere, eragin handia dute kliman, beren ezaugarri kimikoak eta 
fisikoak direla-eta. Kontzentrazioa areagotzean, berotegi-efektua indartu egiten da eta, ondorioz, klima-
aldaketa orokorra eta eskualde-mailakoa gertatzen da. Giza jardueraren ondorioz egiten diren berotegi-
efektuko gasen isurketak % 70 ugaritu dira azken 35 urteetan. Energia sortu, mugikortasun, industria, 
deforestazio, nekazaritza eta abarretan sortzen diren gasen kontzentrazioa areagotzean, atmosferaren 
berotze natural eta derrigortu hau gertatzen da. Gizakiak egindako berotzea edo berotegi-efektu 
antropogenikoa deitzen diogu, eta berau geratzeko modu bakarra da, egiten ditugun berotegi-efektuko 
gasen isurketak gogor gutxitzea. % 64ko portzentajearekin, CO2-k egiten du eragin handiena berotegi-
efektu antropogenikoan, eta ondoren daude CH4 (% 20) eta CFCak (% 10). Eta N2O. O3-ren kasuan, ez da 
zuzenean isurtzen, baizik eta erreakzio-produktu bat da; adibidez, erregai fosilak erretzeagatik isurtzen 
da. Hegazkinen kondentsazio-lorratzek eta nitrogeno-oxidoek ere areagotzen dute berotegi-efektua. 
Uraren lurrunaren efektua txikia da oraindik, baina areagotu egingo da, berotze globalak eragingo duen 
lurruntzearen areagotzearen ondorioz. Aitzitik, sufre-dioxidoaren isurketek kontrako eragina dute, alegia, 
hoztu egiten dute, eguzkiaren erradiazioaren zati bat blokeatzen duten partikulak dituzten aerosolak 
osatzen dituztelako.
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1. UNITATEA: 1. UNITATEA
Berotegi-efektuko gasen iturriak eta eraginak

Izurrite eta
gaixotasunen

hedapena

Ozeanoaren berotzea
CO2 xurgatzeko gaitasun

txikiagoa

Permafrost-en
desizoztea Basoko suteak,

deforestazioa

Ozeanoetako metano
hidratatua lurrentzea

Errefuxiatu klimatikoak

Tenperatura
globala areagotzea

Itxas-maila
areagotzea

Izotz-geruzak
gutxitzea – albedo

gutxiago Urakan gehiago

Ur-lurrunaren
kontzentrazio

handiagoa atmosferan Uholde larriak
Iturria: UPI-Institut

Zona klimatikoen
desplazamendua

 
Goseteak

CO2

Metanoa CH4

CFC-ak

N2O

Ur-lurruna

O3 Troposferikoa

 1-4 MODULUA 

CO2-REN ZIKLOA

Karbono-dioxidoa (CO2) gas koloregabe eta suhargaitz bat da. % 0,04ko kontzentrazioarekin, atmosferaren 
osagai natural bat da. -78,5ºC-ko tenperaturaren azpitik solidoa da, izotz lehorraren gisakoa. Urarekin 
erreakzionatzean azido karbonikoa sortzen da. Karbono-dioxidoak jatorri naturala du eta, neurri txikiago 
batean, iturri antropogenikoetatik eratorria izaten da. Baso, ozeano, lur eta mineraletan biltegiratzen da 
karbonoa, baita ikatz, gas natural eta olio mineralean ere. Kasu batzuetan, oxigenoarekin erreakzionatzen 
du, esate baterako, landareak usteltzen direnean, basoetako suteetan edo sumendien erupzioetan 
(ikatzaren ziklo geologikoa). CO2 kantitate handienak energia-zentraletan, fabriketan, berokuntza-
sistemetan eta motorretan ikatza, gasa eta petrolioa erretzean isurtzen dira.

Karbonoaren zikloa naturako ziklorik garrantzitsuenetako bat da, hau da, karbonoa lurretik, uretatik eta 
airetik garraiatzea funtsezkoa da Lurreko bizitzarentzat. Eta garraio hori CO2-ren bitartez egiten da nagusiki. 
Animali guztiek sortzen dute CO2. Landareek CO2 xurgatzen dute eta fotosintesia egitean oxigeno eta 
karbono-kate bihurtzen da. Oxigenoa atmosferara isurtzen den bitartean, karbonoa landarean biltegiratzen 
da. Animaliak –gizakia izan ezik- landareetatik jasotzen du elikadura, eta bertan oxigenoarekin erre eta 
energia lortzen da –CO2 isurketak egiten dira-, eta une horretan, berriro hasten da karbonoaren zikloa.
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A 2. UNITATEA: ENERGIA ESKOLAN

UNITATE HONETAKO ZEREGINAK:

Unitate honetan ikasleak energian aditu bihurtuko dira. Eskolako energia-hornikuntzak, energia eskolaren 
barruan nola banatzen den eta nola eta noiz erabiltzen den ikasiko dute. Energia aurrezteko tresnak 
diseinatuko dituzte eraikinaren beste erabiltzaileentzat, eta, ahal bada, aktiboki jokatzera animatuko dira, 
adibidez, leihoak zigilatzeko eta/edo eraikinaren isolamenduak konpontzeko.

PRESTAKETA:

  2-1 modulua: Ibilbide energetikoa: eskolako Atezaintzako langileekin batera, ibilbide energetiko bat 
egingo da, eskolako energia banatzeko sistemaren sarrerak eta informazioa lortzeko; sotoa, galdara 
eta eskolako gela guztiak barne hartuko dira.

  2-2 modulua: Neurketak, tenperatura-profila eta ikerketa energetikoa: elektrizitate-neurgailuak, 
luxometroak eta aldiuneko termometroak behar izango dira (egokiena azken bietatik 4-6 edukitzea 
da talde txikitan lan egiteko). Gainera, Zuzendaritzarekin antolakuntzari buruzko erabakiak hartuko 
dira, neurketak eskola-orduetan egiteko modua adostuko da irakasleekin eta Atezaintzako langileekin 
ikastetxeko geletarako sarrera koordinatu beharko da.

  2-3 modulua: Erabiltzaileen portaera eragitea: materialak, guraizeak, kartoia, koloreak eta ebakinak 
lortuko dira, hedapen-materialak lantzeko.

  2-4 modulua: behar den materiala lortuko da, eskolako Zuzendaritzarekin eta/edo administraziorekin 
lankidetzan.

IKASKUNTZA HELBURUAK:

  Ikasleei energia modu iraunkorrean erabiltzen erakustea

  Neurketa-tresnak erabiltzea.

  Ikasleek eskolan egiten den energia-hornikuntzari buruz eztabaidatuko dute, berokuntzaren 
funtzionamendua ezagutuko dute, baita elektrizitatearen eta uraren erabilera ere, eta energia-iturri 
desberdinak eta kontsumo-datuak lortzeko bideak ezagutuko dituzte, halaber.

  Lan zientifikoko metodoak erabiltzen ikastea: ikerketa eta gaiarekin erlazionatutako informazioa 
bilatzea datuak biltzea eta aztertzea, datuak sistematizatzea eta sailkatzea (taulen bitartez), emaitzen 
ebaluazioa ezarritako irizpideen arabera eta abar.

  Etxean, gela bakoitzean, egiten den energia-erabilera aztertzea eta erabilera hori gela desberdinen 
arabera alderatzea

  Ikerketaren emaitzak modu logiko, txukun eta ulergarri batean aurkeztea

  Aurrezki potentziala ezagutzea eta energia aurrezteko aplika daitezkeen ideiak garatzea

  Energia-kontsumo jakin batekin erlazionatutako CO2 kantitatea nola kalkulatzen den ulertzen 
laguntzea eta eskolan gauza daitezkeen energia aurrezteko neurrien bitartez kostu hori nola ekidin 
ulertzen laguntzea.

  Eskolan klimaren babesa sustatzea, eta horretarako, ikasleek energia aurrezteko egindako 
proposamenak ezartzea eta eskolako beste erabiltzaile batzuk jokaera arduratsua edukitzera 
animatzea (epe luzeko helburu bat da).
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2. UNITATEA
 2-1 MODULUA 

IBILBIDE ENERGETIKOA

Jarduerak eta metodoa

Ikasleek eskola-eraikinaren ibilbide energetikoa egingo dute, Atezaintzako 
langileekin edo kudeatzaile energetikoarekin batera. Galdara-gela, 
irakasleen gela, zenbait ikasgela, patioa, gimnasioa, kafetegia eta beste 
gela adierazgarri batzuk bisitatuko dituzte. Bisitan zehar, edo ondoren, 
ikasleek 2-1 lan-orria beteko dute. Tenperaturak neurtzeko erabilitako data 
loggers delakoak (tenperatura digitalak erabili, ahal bada), epe luzeko 
neurketa bat egiteko jarri ahal izango dira. Halaber, argazkiak aterako dira, 
ondoren jardueretan erabiltzeko.

Amaitzeko, ikasleek aurkitzen dituzten arazoak identifikatuko 
dituzte, tenperatura-neurketak egingo dituzte eta elektrizitatearen 
gutxi gorabeherako kontsumoak neurtuko dituzte, eraikinaren profil 
energetikoak osatzeko.

Tresnak edo materialak

2-1-1 lan-orria

Eraikinaren ibilbide 
energetikoa

2-1-2 lan-orria

Ibibide energetikoa 
berokuntzarako, 
Termometro digitala, datu-
erregistratzailea (data 
logger), kamera, ibilbide 
energetikoa aztertzeko 
zerrenda.

 2-2 MODULUA 

ESKOLA OSOAREN TENPERATURA PROFILA EGITEA.

Jarduerak eta metodoa

Denbora labur batean egingo dira tenperatura-profilaren neurketak 
(eskola batek irauten duen denboran egingo dira). Hortaz, ikasleek 
taldeka lan egingo dute, eskola-eraikineko leku guztietako tenperatura 
ia aldi berean neurtu ahal izateko. Ekipo energetikoan 15 ikasle beharko 
dira gutxienez, eta laguntzaile gehiago sartuko dira, beharrezkoa bada. 
Neurketa goizez egingo da, eskola-ordutegiaren barruan. Tenperatura 
neurtzeaz gain, ikasleek ikusten dituzten arazoak idatziko dituzte: balbula 
termostatiko apurtuak, leiho irekiak; eta une horretan gelan dauden 
pertsonei tenperaturari buruz duten sentsazio erlatiboari buruz galdetuko 
zaie. Eraikineko gela desberdinetako tenperaturari buruz lortutako 
informazioaz gain –gomendioekin bat etor daiteke ala ez-, epe luzera 
neurketei eta jarraipenari esker bat etortzea lortuko da eta eskolako gela 
guztietan behar den bezala erregulatzea.

Neurketak egin eta gero, datuak ebaluatu eta energia aurrezteko 
proposamen bat landuko da. Eguneroko jokaerari buruzko neurketak 
eta jarduera materialen neurketak bereiziko dira, eta biak eskola osoari 
jakinaraziko zaizkio. Ekipo energetikoaren neurriak Atezaintzako 
langileekin eta/edo adituekin/arduradunekin zein tokiko administrazioak 
izendatutako arduradunekin batera ezarriko dira. Emaitzen ebaluazioa eta 
jarraipena egin beharko da, baita ikasleek egiten ez badute ere, aurrerago 
proiektua garatzen jarraitu ahal izateko (leihoetako galerak eta itxierak 
zigilatuz, adibidez). Atera argazkia egin beharreko jarduera guztiei, 
beranduago erabili ahal izateko.

Tresnak eta materialak

Eskolako 5-6 mapak, 2-2 lan-
orria

Aldiuneko termometroak, 
kamera eta kontrol-
zerrenda berokuntzarako
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A Datu-erregistratzaileak erabili badira (data loggers), jaso datuak, mesedez, 
eta sartu ebaluazioan. Ez baduzu datu-erregistratzailerik erabiltzen, 
edo zure aurrezki-gomendioen eraginkortasuna egiaztatu nahi baduzu, 
neurketa-modulu hau errepika dezakezu, arrazoizko tarteak utzita.

 2-3 MODULUA 

AZTERKETA ENERGETIKOA EGITEA GELA GUZTIETAN.

Jarduerak eta metodoak

Ikasleek “azterketa energetiko” bat egingo dute eskolako geletan. 
2-4 fitxa erabiliko dute, gela bakoitzaren ezaugarri espezifikoak 
ikertuko dituzte, argiztapena, kontsumo elektrikoa, berokuntza eta 
ur-hornikuntzaren egoera barne hartuta. Gela guztiak ikertu eta gero, 
ebaluatu eta beste gela batzuekin alderatuko dituzte, energia aurrezteko 
proposamena lantzeko.

Tresnak eta materialak

Eskolako 5-6 mapak 2-3 
lan-orria, luxometroa, 
kontsumo elektrikoaren 
neurgailua, kamera, 
kontsumo elektrikoaren  
eta argiaren kontsumoaren 
ohiturak aztertzeko 
zerrenda

 2-4 MODULUA 

ERABILTZAILEEN PORTAERA EGOKIAK

Jarduerak eta metodoa

Eztabaidatu aurreko faseetan eskolan aurkitutako berokuntza, aireztapen, 
kontsumo elektriko eta termostatoen erabileran erabiltzaileek dituzten 
arazoei eta portaerei buruz. Egoera energetikoa hobetzeko eraikinaren 
erabiltzaileek hartu behar dituzten neurriak planteatu dira, baita aldatu 
beharreko jarrerak ere. Idatzi emaitzak eta bilatu proposamenak 
komunikatzeko bidea. 2-4 kopia nagusiko zeinuak erabil ditzakezu, edo 
proposamen propioak sortu. Garatu horiek zabaltzeko eta azaltzeko modu 
bat, adibidez 3. Unitateko 2. Modulua.

Tresnak eta materialak

2-4 kopia nagusia – 
Erabiltzaileen jokaerak 
hobetzeko tresnak
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2. UNITATEA
 2-5 MODULUA 

NEURRI PRAKTIKO TXIKIAK EZARTZEA

Jarduerak eta metodoak

Neurri txikien ezarpena kualifikazio-neurri bat da ekipo energetiko 
osoarentzat (irakasleak, ikasleak eta atezaintzako langileak). Hortaz, 
langile tekniko kualifikatuen gainbegiratupean ezarri behar dira. Nuerri 
txiki horien artean honako hauek aipa daitezke:

  Leihoa zigilatzea, zigilatze-zerrendekin

  Atikoak eta sotoak isolatzea

  Eraginkorrak ez diren lanparak aldatzea

  Berokuntza kontrolatzeko sistema berriro egokitzea

  Argitasuna kontrolatzeko sistemen instalazioa

Tresnak eta materialak
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A INFORMAZIOA IRAKASLEENTZAT– ENERGIA ESKOLAN

Hauek dira ibilbide energetikorako neurketa-tresna garrantzitsuenak:

1  Aldiuneko termometroak: gela guztietako tenperatura neurtzeko, egoera ebaluatzeko eta ezarritako 
erreferentziazko tenperaturekin alderatzeko.

2 Kontsumo elektrikoaren neurgailua (kostua): elektrizitatearen erabilera eta bere kostua neurtzeko.

3 Luxometroa: zona bakoitzaren argiaren intentsitatea (luminantzia) neurtzeko.

4  Datu-erregistratzailea: tenperatura epe luzera neurtzeko eta egunetik gauera, asteburuetan eta jai-
egunetan tenperaturak aldatu egiten direla baieztatzeko erabiltzen da.

Aipatutako tresnak lortzeko, eskolako administrazioari, instalazioaren kudeatzaileari eta, hala badagokio, 
EURONET 50/50 Max proiektuan parte hartzen duen bazkideari laguntza eskatu ahal zaio..

ERABILTZAILEEN PORTAERA EGOKIA

Berokuntza

  Neguan gelan tenperatura tropikalak edukitzeak ikasleak nekatuta egotea eragiten du. Tenperatura 
jaisten den gradu bakoitzagatik % 6 energia aurrezten da berokuntzan. Eskolako geletarako 
tenperatura egokia 20°C-koa da. Beste gela batzuetan, korridoreetan,eskaileretan eta gimnasioan, 
baxuagoa izan daiteke. Giro-tenperatura erregulatzeko modurik errazena balbula termostatikoen 
bitartez egitea da. Tarteko posizioak 20°C-ko tenperatura ziurtatzen du. Termostatoaren balbularen 
eskalan 5 maila badaude, maila batetik bestera bina gradu daudela esan nahi du –beraz, balbula ondo 
erabiltzen dela ziurtatu behar da. Gela aireztatzeko leihoa irekitzean –nahikoa da 5 minuturekin-, 
berokuntza itzali behar da, batez ere berogailua irekiko den leihoaren azpian badago.

  Beroa egiten al du galdara-gelan? Baliteke berokuntzaren eta ur beroaren tutuak isolatu gabe egotea. 
Ondorioz, galdara-gela gehiegi berotzen da, eskola berotu beharrean. Ondoeza eragiteaz gain, 
araudiren bat urratzeko arriskua dago. Egoera erraz hobe daiteke ekipo energetikoari esker. Erraz lor 
daiteke isolamendu-materiala; behar bada, eskolako administrazioak lagunduko dizu.

  Berogailuek zarata arrotzak egiten al dituzte? Gehienetan, berogailuei airea kentzearekin 
konpontzen da arazoa. Hala ere, termostatoaren balbula irekita egonik ere berogailuak berotzen 
ez badira, langile adituek aztertu beharko dituzte. Oreka hidraulikoa delakoak berogailu bakoitzak 
beharrezkoa duen ur beroaren kantitatea jasotzea ziurtatzen du. Ezinbesteko baldintza bat da zure 
balbula termostatikoak doitzeko. Behar den bezala erregulatutako berokuntza-sistema bati esker, % 
20 energia aurreztu daiteke berokuntzan, hortaz, aditu baten bisita edukiz gero, berehala jasoko dira 
emaitzak.

  Eskolako berokuntza etengabe eta errendimendu osoan funtzionatzen ari al da? Asteburuan, 
oporretan eta gauen, eskolan inor ez dagoenean, tenperatura nabarmen baxuagoa izan daiteke. 
Berokuntza-sistema modernoak erraz erregulatzen dira, eta berokuntzaren funtzionamendu-denbora 
eskolaren funtzionamendu-denborarekin bat etortzeko aukera ematen dute.

Aireztapena

  Leiho inklinatuek ez dute aire freskorik ematen, baina horma hoztu egiten dute. Aireztapen egoki bati 
esker, energia asko aurreztu daiteke eta mundu guztiaren osasunerako ona da gainera. Hezetasun 
gutxi egotean, eztarria lehortu egiten da, baina hezetasun gehiegirekin, batez ere horma hotza 
badago, hezetasunak sortzen dira. Beraz, neguan gela aireztatzeko, egunean behin baino gehiagotan 
leihoa minutu gutxi batzuetan irekita uztea gomendatzen da.



Energia-aurrezkia eskoletan  2. UNITATEA  -25-

2. UNITATEA: 2. UNITATEA
  Gela girotu batean eserita egotea eta, hala ere, izoztuta? Kandela bat edo antzeko zerbait piztu eta 

aire-korronterik ote dagoen egiazta daiteke. Erabili zigilatzeko aparra edo zinta zirrikituak ixteko, eta 
ez ahaztu gela aldiro-aldiro aireztatzeaz.

Elektrizitatea

  Zaindu gela bakoitzak argiztapen egokia duela. Argiaren etengailuak markatuta badaude, errazagoa 
izango da beharrezkoak diren argiak bakarrik piztea eta sektoreak piztean nahasmenduak ekiditea. 
Etenaldietan, argi guztiak itzal daitezke. Baita behe-kontsumoko bonbilla modernoak erabiltzen badira 
ere; itzaltzeak merezi du.

  Stand-bay egoeran dauden aparatu elektrikoak. Ezarri guztiak behar den bezala itzaltzeko puntu bat. 
Ekipo batzuk energia erabiltzen dute, itzalita egonda ere; erregleta trukagarriak (etengailudunak) 
lagungarriak dira horretarako.

Balbula termostatikoak

Balbula termostatikoak gela bakoitzaren tenperatura erregulatzen duen tokiko elementu bat dira. 
Tenperatura-sentsore bat dute, inguruko tenperaturaren arabera balbulak ireki eta ixten dituena. Balbula 
termostatiko guztiek “*” marka dute; izotzaren kontrako babesa adierazten du. Posizio hori giro-
tenperatura + 9°C-koa denean erabiltzen da. Balbula termostatikoak tarteko posizioan badaude  
(3. posizioa), 20°C inguruko tenperatura lortuko da. Eguzkiak balbulan edo gelan jotzen badu, edo giroa 
berotzen duen jende asko badago, termostatoaren balbulek tenperatura altuago bat detektatuko dute eta 
ur beroaren sarrera itxi egingo da. Tenperaturak behera egiten badu, balbula berriro irekiko da. Normalean, 
digitu bat aldatzeak 3 edo 4 gradutan aldatzen du tenperatura.

 2-1 MODULUA 

IBILBIDE ENERGETIKOAREN KONTROL ZERRENDA-ERAIKINA

Ibilbide energetikoan zehar, ondorengo zerrenda erabil dezakezue, energia-kontsumoarekin 
erlazionatutako gai garrantzitsuenak barne hartzeko.

Gaia Galderak

Argiztapena kanpoko zonetan Eskolako kanpoaldean (aparkalekua, patioa, 
bideak, sarrera) argiztapen artifiziala dago? Nork 
aktibatzen du gauean? Tenporizadorerik ala 
mugimendu-detektagailurik al dago?

Argiztapena korridoreetan Argitsuegiak edo ilunegiak dira? Argiak piztuta 
al daude erabiltzen ez diren geletan? Alferrikako 
lanpararik al dago? Gelako luminaria-bandak 
banaka aktibatu ala desaktibatu daitezke? 
Egokia al da lanparen sektorizazioa? Ba al dago 
eraginkorragoak diren lanparengatik aldatu 
beharreko lanpararik? 

Isolamendu termikoa Eraikina ondo isolatuta al dago? Isolatuta al dago 
sotoa berokuntzarik gabe? Isolatuta al daude 
berokuntzaren tutuak? Eta atikoa? Ba al dago 
isolamendu gehigarriak jartzea komeni den 
lekurik?
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A Berogailuak Berogailuek ez al dute ondo funtzionatzen 
edo energia alperrik galtzen al dute? Balbula 
termostatiko apurtua automatikoki tenperatura 
altuenera zuzentzen al da? Ezin al dira banaka 
erregulatu berogailuak edo kontrol-sistema 
zentralizatu bat erabiltzen da?

Leihoak Berokuntza erabiltzen den garaietan, leiho batzuk 
beti egoten al dira irekita edo leihoak inklinatuak 
al dira? Aireztapen-portaera egokiaren adierazle 
dira. Sarritan, gehiegi berotutako gelak daudela 
adierazten dute, hortaz, berokuntza gaizki 
erregulatzen edo kudeatzen dela esan nahi du.

Beirateak, zigilatze falta eta aire hotzezko 
korronteak eragiten dituzten hainbat arrazoi

Aire hotzeko korronteen ondorioz, berotzeko 
erabilitako energia alperrik galtzen da. Pitzadurak 
eta zirrikituak zigilatzen badira, aurrezki handiak 
lor daitezke, kostu ekonomiko baxu batengatik.

Ur beroaren kontsumoa Ur beroaren sistema zein ur beroaren hornikuntza 
egiteko instalatu zen eta zein da benetako 
kontsumoa? Ba al dago ura hornitzea behar ez 
duen konketarik? Ura aurrezteko iturriak instalatu 
al dira? Sukaldea eta kafetegia dira ur bero gehien 
alperrik galtzen den lekuak.
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2. UNITATEA: 2. UNITATEA
 2-2 MODULUA 

ESKOLA OSOAREN TENPERATURA PROFILA EGITEA

Gaia Galderak

Geletako tenperatura Hotzegi ala beroegi daude? Alderatu eskolako 
gela desberdinetako tenperatura, beherago ikus 
daitekeen taulako xede-tenperaturekin. Azterketa 
honek berokuntza-sistema gaizki kudeatzeagatik 
eragin daitezkeen arazoak erakusteko balio 
dezake. Ba al dago oso gutxitan erabiltzen den 
gela giroturik (sotoak, trastelekuak, erabiltzen ez 
diren gelak)?

Tenperatura-profila bistaratzeko, eskolako mapa bat erabili beharko duzue (suteen kontrako planetan 
erabiltzen dena izan daiteke). Ikasleek kolore desberdinekin adieraziko dituzte neurtu dituzten 
tenperaturak, eta, modu horretara, kolore-mapa bat osatuko du, eraikin osoko tenperaturen benetako 
banaketa islatzeko.

Kolore-kodea:

Hotzegia tenperatura erreala urdinez idatzia
Tenperatura egokia tenperatura erreala berdez idatzia
Beroegia tenperatura erreala gorriz idatzia

Geletako argiztapena ebaluatzeko 
kontuan hartuko diren erreferentziazko 
balioak adierazi dira ondorengo taulan:

 2-3 MODULUA 

ESKOLAN IKERKETA ENERGETIKOA EGITEKO KONTROL ZERRENDA

Gaia Galderak

Argiztapena geletan eta korridoreetan Argitsuegiak edo ilunegiak dira? Argiak piztuta 
al daude erabiltzen ez diren geletan? Alferrikako 
lanpararik al dago? Gelako luminaria-bandak 
banaka aktibatu ala desaktibatu daitezke? 
Egokia al da lanparen sektorizazioa? Ba al dago 
eraginkorragoak diren lanparengatik aldatu 
beharreko lanpararik?

Ur beroaren kontsumoa Ba al dago ur beroaren hornikuntza behar ez duen 
konketarik? Ura aurrezteko iturriak instalatu al 
dira?

Xede-tenperaturak

Gelak 20°C
Korridoreak 16-18°C
Eskailerak 14-17°C

Xede-balioak aurkezpenerako:

300 lux lantokietan, gelan, adibidez
500 lux lantoki berezietan (adib. Marrazketa)
100 lux-eko laguntza aurreko tresnak lortzeko
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A Tenperatura geletan Hotzegi ala beroegi daude? Alderatu eskolako 
gela desberdinetako tenperatura, beherako ikus 
daitekeen taulako xede-tenperaturekin. Azterketa 
honek berokuntza-sistema gaizki kudeatzeagatik 
eragin daitezkeen arazoak erakusteko balio 
dezake. Ba al dago oso gutxitan erabiltzen den 
gela giroturik (sotoak, trastelekuak, erabiltzen ez 
diren gelak)?

Berogailuak Berogailuek ez al dute ondo funtzionatzen 
edo energia alperrik galtzen al dute? Balbula 
termostatiko apurtua automatikoki tenperatura 
altuenera zuzentzen al da? Ezin al dira banaka 
erregulatu berogailuak edo kontrol-sistema 
zentralizatu bat erabiltzen da?

Kontsumo elektriko altuagoak Ba al dago hozkailurik, edari-makinarik, ur-
galdararik, aireztapen-sistemarik, zeramikazko 
berogailurik eskolan? Behar ez diren aparatu 
kontsumitzaileak al daude? Zenbat eta zein 
maiztasunarekin / zenbat denbora erabiltzen 
dira kontsumitzaile horiek? Zein ebaketa-
tenperaturatan jarri dira eskolako berogailuak eta 
hozkailuak?

Stand by egoeran dauden aparatuak edo 
kontsumitzaile isilak

Ba al dago itxaron egoeran egonda elektrizitatea 
kontsumitzen duen aparaturik edo erabat 
deskonektatuta egonda ere energia kontsumitzen 
duen aparaturik (sarritan transformadoreak 
dituzten aparatuek edo aparatu elektrikoek 
energia gastatzen dute itzalita badaude –bero 
badaude egiazta daiteke)

Ordenagailu-gela eta arbel digitalak Begiratu eskolako informatika-gelak. Ba al dago 
ordenagailurik piztuta edo stand-by egoeran, 
nahiz eta ez erabili? Eskolan arbel digitalik edo 
adimentsurik al dago? Zenbat denbora egoten 
dira aktibatuta eta denbora horretan zenbatean 
erabiltzen dira?
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3. UNITATEA
3. UNITATEA: HARREMAN PUBLIKOEN LANA ESKOLAN

UNITATE HONETAKO ZEREGINAK

Energia aurrezteko proiektu arrakastatsu bat egiteko, funtsezkoa da eraikineko erabiltzaile guztiei 
informazioa ematea eta parte hartzeko motibatzea. Unitate honetan eskolaren barruko harreman publikoei 
eta hedapenari buruz hitz egiten da.

PRESTAKETA

  3-1 modulua, Horma-irudiak: paper luzea, arkatzak, guraizeak, leka eta hainbat material.

  3-3 modulua Energia-aurrezkiaren merkatua: merkatua ezartzeko, Zuzendaritzarekin eta Atezaintzako 
langileekin adostu beharko da data eta iraupena. Energia berriztagarrien aholkularitza-enpresek zein 
hornikuntza-enpresek parte hartzeko antola dezakezue, edo babesa lortu, lanpara zaharren ordez jarri 
beharreko behe-kontsumoko lanparak finantzatzeko.

IKASKUNTZA HELBURUAK:

  Ikasleek egindako ikerketa energetikoaren eta emandako proiektuaren urratsen aurkezpena egingo 
dute, modu txukun eta ulergarri batean.

  Energia aurrezteko ideia garatzea eta islatzea.

  Eskolan ekimen bat antolatzea emaitzak erakusteko

  Ikerketa energetikoaren emaitzak modu ulergarri batean dokumentatzea horma-irudietan; diskurtsoak 
garatzea eta gaiari buruzko aurkezpenak egitea.

 3-1 MODULUA 

HORMA IRUDIAK

Jarduerak eta metodoak

Ikasleek horma-irudietan egindako lanari buruz hitz egingo dute. Eskolan 
jende asko ibiltzen den leku batean jarriko dira, eskola osoak ikusteko

Horma-irudiak edo komunikatzeko bitartekoak lantzeko, diseinatzeko eta 
amaitzeko, proiektuaren egutegiko lan-egun bat baino gehiago beharko 
da, baldin eta emaitza egokiak lortu nahi badira.

Tresnak eta materialak

Paper handi koloreztatua 
eta kartoia, proiektuaren 
argazkiak, arkatzak, leka eta 
abar.

 3-2 MODULUA 

PROIEKTUAREN EMAITZAK AURKEZTEA

Jarduerak eta metodoak

Ikasleek, ekipo energetiko gisa, eskolako instalazioetatik igaroko dira 
berriro, proiektuaren barruko jarduerei buruz hitz egiteko. Era berean, 2. 
Unitatean landutako energia-aurrezkiari buruzko materialak aurkeztu ahal 
izango dituzte.

Tresnak eta materialak

2. unitatean jarrera-aldaketa 
sustatzeko landutako 
materialak
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ENERGIA AURREZKIAREN MERKATUA

Jarduerak eta metodoak

Ikasleek merkatu edo azoka energetiko plan antolatuko dute eta lanean 
lortutako emaitzak aurkeztuko dituzte. Atsedenaldian antolatuko 
da merkatua, ikasturtean zehar programatutako ekimen batean edo 
proiektuko egun batean. Zergatik ez aurkeztu proiektuaren emaitzak 
leku publiko batean, eskola inguruan? Ikasleek definituko eta banatuko 
dituzte prestaketa-lanak. Antolakuntzaz arduratzen diren pertsonek modu 
autonomoan lan egingo dute, denbora librea dutenean zein proiektuaren 
denboran.

Tresnak eta materialak

 3-4 MODULUA 

PRENTSAKO LANA - INTERNET ETA EGUNKARIA ESKOLAN

Jarduerak eta metodoak

Proiektuaren lanaren emaitzak eskoletako webgunean edo egunkarian 
aurkeztuko dira. Horrez gain, energia aurrezteko proposamenak, argazkiak 
eta proiektuaren lanaren bestelako dokumentazioa aurkeztu ahal izango 
da. Horrela dokumentatuko dira urte osoan garatutako proiektuaren 
lanen emaitzak, eta modu horretara, proiektuan parte hartu ez duten 
pertsonengana iritsiko dela ziurtatzen da.

Tresnak eta materialak
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4. UNITATEA
4. UNITATEA: MATERIAL OSAGARRIA ZEHAR 
IRAKASKUNTZETARAKO

 4-1 MODULUA 

DISKURTSOAK

Jarduerak eta metodoak.

Diskurtsoak beren kontura prestatuko dituzte, talde txikitan zein 
handitan. Gela osoaren aurrean aurkeztuko dituzte diskurtsoak eta eduki 
garrantzitsuena jasoko duen liburuxka bat landuko dute. Irakasleak 
eta arduradunak diskurtso ulerkorrak lantzera animatuko ditu ikasleak, 
horretarako argazkiak, taulak eta grafikoak erabiliz. Modu osagarrian, 
horma-irudi bat presta daiteke, ondoren eskola guztiak ikusteko jartzeko. 
Hasieran adostuko da horma-irudia lantzeko behar izango den denbora. 
Diskurtsoetarako gaiei dagokienez, enuntziatua edo gai orokorra txartel 
baten aurrealdean idatziko da, eta atzealdean, erlazioa duten beste gai 
batzuei buruzko xehetasunak eta orientazioak agertuko dira.

Tresnak eta materialak

4-1 puntuen zerrenda

Internet, inprimagailua, 
argazkiak, posterrak eta 
abar

 4-2 MODULUA 

JOLASA

Jarduerak eta metodoak

Diskurtsoen txartelen laguntzarekin, ikasleek energia-aurrezkiari buruzko 
jolas bat egingo dute. Hainbat puntu zehaztu beharko dituzte diskurtsoen 
txartelen atzealdean adierazitako gaietarako, eta beste txartel batean 
idatziko dituzte, baita erantzun egokiak ere. Taldeka lan egin dezakete, 
talde batek galdetu eta besteak erantzun, eta besteak jolasa diseinatu. 
Ekipo energetikoa oso handia bada, galdera eta erantzunen jolas bat baino 
gehiago sor daiteke eta taldeen artean trukatu, mundu guztiak ezagutzen 
eta menderatzen ez dituen jolasak edukitzeko.

Tresnak eta materialak

4-1 puntuen zerrenda

Arbelean jolasteko 
materialak, irudiak eta 
papera.
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ENERGIA AURREZKIARI ETA KLIMAREN BABESARI BURUZKO ELKARRIZKETAK

Jarduerak eta metodoak.

Ikasleek gai energetikoei eta klimatikoei buruzko elkarrizketak eta inkestak 
egingo dituzte eskolatik kanpo. Irten aurretik galde-sorta bat landuko 
dute. Hiru lagunek osatutako taldeek egingo dituzte elkarrizketak (batek 
elkarrizketa egin, besteak elkarrizketatu beharreko pertsonekin hitz egin 
eta hirugarrenak erantzunak dokumentatuko ditu.

Gelan aurkeztuko dira elkarrizketen emaitzak eta planteatutako alderdi 
garrantzitsuenak eta erantzunak idatziko dira. Horiek landu eta beste gai 
batzuk presta daitezke etorkizunean garatzeko ekimenei begira.

Tresnak eta materialak

Oharren blok bat, kamera 
behar bada, ohol beltz bat.
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1. UNITATEA: 1-1 IRUDIA
1-1 IRUDIA
ENERGIA ITURRIAK ETA ERABILERA

Galdera honekin egin daiteke gaiaren sarrera:

Energia eta energia-aurrezkia – Zergatik aurreztu behar da energia?

Erantzun posiblea: dirua aurrezteko, klima babesteko, berotegi-efektua geldiarazteko…

Zein energia iturri jasotzen dugu ingurunetik? Nola erabiltzen dugu?

Energia primarioa Amaierako energia

Energia-iturri fosilak Energia berriztagarriaren iturriak Energia erabilgarria

Gasa Ura Beroa

Ikatza eta lignitoa Eguzkia Elektrizitatea (telebista, argiak, 
telefono mugikorrak eta abar)

Olio minerala Haizea Mekanika edo mugimendua 
(automobilak, autobusak eta 
abar)

Energia nuklearraren iturriak 
Energia atomikoa

Biomasa (basoak eta landareak)

Hasteko, idatzi ikasleek emandako adibideak hiru zutabetan. Goiburua goian jarri eta esanahiari 
buruz eztabaidatu. Energia atomikoa aipatzean, bereizirik jarri, ez baita ez fosila ez berriztagarria.

Berriztagarria: energia-iturri ez-finitua; beti dago erabilgarri edo etengabe sortzen da (eguzkia, Lurraren 
grabitazioa edo barneko beroa)

Fosila: antzinako fosiletatik (landare harrituak eta animaliak) datozen erregai fosilak, zorupeko goi-presioen 
eraginpean geratutako izaki bizidunak hiltzean sortu ziren. Hil aurretik biltegiratu zuten karbonoa dute 
erregai fosilek. Materia organiko hori ez da gizakiaren denbora-eskalan berritzen. Aipatutako karbonoa 
erretzean (oxidazioa) energia askatzen du.

Erlazionatu gaia hurrengo puntuarekin. Berotegi-efektua:

Zer behar duzu karbonoa erretzeko, beroa lortu nahi baduzu, adibidez? Ez da erantzunik egongo. Zer 
gertatzen da kandela bat edalontzi batekin estaltzen duzunean? Itzali egiten al da? – Erantzuna: oxigenoa 
(airea)

C + O2 = CO2

Karbonoa + Oxigenoa = Karbono-dioxidoa

Litekeena da mundu guztiak ezagutzea Karbono Dioxidoa (CO2). Berotegi-efektuko gas bat da eta 
berotegi-efektuaren eragile nagusia ere bada. Karbonoa duen zerbait erretzen denean gertatzen 
da eta prozesu horretan askatzen du energia.
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ENERGIA ETA POTENTZIA

Energia (E) gorputz fisiko batek lan bat egiteko duen gaitasuna dela esaten da. Lan hori “gauzatzean”, 
energia gorputz batetik bestera aldatzen da, edo energia mota bat izatetik beste mota bat izatera pasatzen 
da.

Eta Potentzia (P), egindako lanaren eta lana egiteko behar izan den denboraren arteko erlazioa da. Efektu 
jakin bat lortzeko behar den esfortzua deskribatzen du.

Formula: Energia E=Potentzia ( P ) x Denbora ( t ), adib. E= 2 kW x 3 h = 6 kWh

Unitateak: joule (J), kilo-joule (kJ), watt segundoko (Ws), watt orduko (Wh), kilowatt orduko (kWh)

Konbertsioa: 1J = 1Ws, 1 kWh = 3600 kJ

Formula: Potentzia P = Energia E/Denbora t (E konstantea), adib. P = 6 kWh / 3h = 2 kW

Unitateak: joule segundoko (J/s), watt (W)

Konbertsioa: 1W = 1 J/s

ZEREGINA:

Zer jarduerak behar ditu edo sortzen ditu hainbeste potentzia-watt (W)? Zenbat energia-watt/orduko (Wh) 
dira? Lotu jarduerak eta unitate fisikoak gezien bitartez eta aldatu watt-etan emandako erantzunak watt/
ordura, eskuineko zutabeko unitateetan.

POTENTZIA

Abiadura handiko trena 2 W kW

Konputagailua (PC) 200 W kW

20 m2 eguzki-plaka 2.000 W kW

Stand-by 20.000 W kW

Industria-kogenerazioko unitatea 200.000 W kW

Elektrizitatea sortzeko turbina 2.000.000 W MW

Etxeko berokuntza-galdara 20.000.000 W MW

Eremu eolikoa 200.000.000 W MW
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1. UNITATEA: 1-2 LAN ORRIA
ENERGIA

600 km bidaia kotxez 20 Wh kWh

Telebista 10 minutuz ikustea 200 Wh kWh

Gizakiaren eguneko lan-jardunaldia 2.000 Wh kWh

Eguneko eguzki-erradiazioa futbol-zelai 
batean

20.000 Wh kWh

7 ikatz-briketa 200.000 Wh kWh

40 gasolio-andelen edukia 2.000.000 Wh MWh

2500 km-ko bidaia hegazkinez 20.000.000 Wh MWh

Eguzki-instalazio batean urte batean 
sortutako energia

200.000.000 Wh MWh

Bonbilla filamentudun baten 2 orduko 
kontsumoa

2.000.000.000 Wh GWh
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ENERGIA ETA POTENTZIA

POTENTZIA

Stand-by 2 W 0,002 kW

Konputagailua (PC) 200 W 0,2 kW

20 m2 eguzki-plaka 2.000 W 2 kW

Etxeko berokuntza-galdara 20.000 W 20 kW

Eremu eolikoa 200.000 W 200 kW

Industria-kogenerazioko unitatea 2.000.000 W 2 MW

Abiadura handiko trena 20.000.000 W 20 MW

Elektrizitatea sortzeko turbina 200.000.000 W 200 MW

ENERGIA

Telebista 10 minutuz ikustea 20 Wh 0,02 kWh

Bonbilla filamentudun baten 2 orduko 
kontsumoa

200 Wh 0,2 kWh

Gizakiaren eguneko lan-jardunaldia 2.000 Wh 2 kWh

7 ikatz-briketa 20.000 Wh 20 kWh

600 km bidaia kotxez 200.000 Wh 200 kWh

Eguzki-instalazio batean urte batean 
sortutako energia

2.000.000 Wh 2 MWh

Eguneko eguzki-erradiazioa futbol-zelai 
batean

20.000.000 Wh 20 MWh

2500 km-ko bidaia hegazkinez 200.000.000 Wh 200 MWh

40 gasolio-andelen edukia 2.000.000.000 Wh 2 GWh
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1. UNITATEA: 1-2 DATU ORRIA
1-2 DATU ORRIA
ENERGIA ETA  POTENTZIA

ENERGIA ETA POTENTZIA BEREIZTEA

Energia edozein unetan neur daiteke; potentzia, berriz, denboraren arabera definitzen da, adibidez, 
segundo bat, ordu bat edo urte bat.

Nola irudikatu kWh bat?
Adibideak: 1 kWh-ekin egin genezakeena, energia-galerarik edukiko ez bagenu.

1 kWh behar dugu honetarako:

  Tona bat masako gorputz bat 367 m altxatzeko

  9.5 l ur 10ºC-ko tenperaturatik irakite-tenperaturara (100ºC) berotzeko

  30 litroko aire konprimituko andel bat 200 baretako presio batera eramateko

  Tona bateko masa batekin gorputz bat 0-tik 85 m/s-ra (= 305 km/h) azeleratzeko

Zerk dauka 1 kWh energia (gutxi gorabeherako kopuruak)?

  Diesel automobil baten bateriaren karga oso bat (85 Ah-ko bateria) 

  0,1 l petrolio edo diesel

  0,25 kg egur

  0,13 kg ikatz

  0,12 m3 gas natural

Energia-konbertsioaren eraginkortasun-maila desberdinak

Energia-konbertsioaren eraginkortasun-mailaren arabera, energia primarioaren kantitate desberdin 
eraldatu eta 1kWh energia erabilgarri lor daiteke. Ondoren, energia-konbertsioaren eraginkortasun-maila 
desberdinen hainbat adibide ikus daitezke:

  Bero-energia sortzea: % 90-100

  Automobil baten motorra: % 20-45 %

  Turbina hidrauliko handiak: % 90 baino gehiago

  Ur-errotak: % 70

  Giza giharra: % 10-20

  Motor elektrikoak: % 70-90

  Lanpara filamentudunak (erabiltzen ez direnak): % 5

  Behe-kontsumoko bonbillak: % 15 

  Ikatzaren zentral elektrikoa: % 45 

  Energia nuklearraren zentrala: % 40

  Ziklo konbinatuko planta: % 80-90

  Zelula fotovoltaikoak: % 10-18 %

Konbertsio energetikoaren eraginkortasuna

Konbertsio energetikoaren eraginkortasuna lortutako energiaren eta erabilitako energiaren 
arteko erlazio gisa deskribatzen da. Lortutakoa aprobetxatutako energiak erabilitakoarekiko 
duen portzentajean adierazten da. Adibidez, lanpara gorietan gastatutako energiaren % 5 bakarrik 
aprobetxatzen da argiztapenean; gainerako % 95 bero gisa isurtzen da.



-38-  1-3 IRUDIA  Energia-aurrezkia eskoletan

1. U
NI

TA
TE

A:
 1-3

 IR
UD

IA 1-3 IRUDIA
BEROTEGI EFEKTUA

Lehen irudia: Lurra atmosferarik gabe. Batez besteko 
tenperatura -18°C-koa 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 espaziorantz islatzen da 
zuzenean berehala, argi moduan. Marrazkia errazteko ez 
dugu orain irudikatuko).

Erdiko irudia: marraztu atmosfera bat bigarren esferaren 
inguruan. Idatzi “atmosfera”, hitz hori ez baitu mundu 
guztiak ezagutzen.

Beheko irudia. Adierazi puntu batzuk atmosferaren 
barruan, gas-molekulak irudikatzeko. Aipatu gas 
batzuk, adibidez: oxigenoa, 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 puntu gehiago hirugarren esferako atmosferan. 
Giza jardueraren ondorioz eragindako CO2 isurketen 
hazkundea irudikatzeko dira: karbonoa duten erregai 
fosila 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 + 
islapenak

Lurra + ekuadorea

Atmósfera +  
gas-molekula
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1. UNITATEA: 1-3 IRUDIA
Galdera bat egin berotegi-efektuko gasei eta, oro har, berotegi-efektuari buruz hitz egiteko:

  Zergatik areagotzen da berotegi-efektuko gasen kontzentrazioa atmosferan?

  Zenbat denbora egoten dira berotegi-efektuko gasak atmosferan? Nola murriztu? 

  Zer erlazio dago berotegi-efektuaren eta energia-kontsumoaren artean?

  Zergatik kontsumitzen da energia gehiago mundu osoan?

  Zenbat energia behar dugu?

  Zeintzuk dira munduko energia-baliabideak? Nola erabiltzen dira? Zein da energia-baliabideen eta 
baliabide horien kontsumoaren banaketa geografikoa?
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ESPERIMENTUA: BEROTEGI EFEKTUA

1.1 eranskineko irudien bitartez arbelean marraztu dugun berotegi-efektuari buruzko azalpenaz 
gain, jarraian deskribatuko dugun esperimentua erabil daiteke, neska-mutilei argiaren energia 
energia termiko izatera nola pasatzen den jakiteko eta berotegi-efektua hobeto ulertzeko.

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. UNITATEA: 1-4 LAN ORRIA
1-4 LAN ORRIA
BEROTEGI EFEKTUKO GASAK ETA ERAGITEN DITUZTEN ONDORIOAK

TALDEAN EGITEKO LANA:

Berotegi-efektuko gasei buruzko eskema bat egin.

1 Moztu irudiak, testu-koadroak eta geziak.

2 Itsatsi irudiak, dagozkien testu-koadroekin batera, planetaren barruan.

3  Jarri fitxak dagokien lekuan atmosferaren barruan. Arreta jarri gezien noranzkoan (gorantz: …-ren 
isurketa; beherantz: …-ren xurgatzea).

4 Alderatu zure emaitzak erantzunen orriarekin. Itsatsi geziak grafikoan

Zaborra

Moztea eta erretzea 
lurren inausketan

Arroz-laborantza

Energia-zentralak  
eta industriak

Industria kimikoa

Ur lurrundua 
areagotzea

Ur masak

Erregai fosilen 
ekoizpena

Basoa Abeltzaintza

Mugikortasuna  
eta garraioa
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1. UNITATEA: 1-4 L.O. ERANTZUNA
1-4 LAN ORRIAREN ERANTZUNA
BEROTEGI EFEKTUKO GASAK ETA ERAGITEN DITUZTEN ONDORIOAK

Ur masak

Zaborra

Mugikortasuna  
eta garraioa

Energia-zentralak  
eta industriak

Basoa

Arroz-laborantza

Moztea eta erretzea 
lurren inausketan

Erregai fosilen 
ekoizpena

Abeltzaintza

Ur lurrundua 
areagotzea

Industria kimikoa
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IBILBIDE ENERGETIKOA ERAIKINETIK

ESKOLAKO ERAIKINETIK EGINGO DEN IBILBIDE ENERGETIKOARI BURUZKO INFORMAZIOA

ZEREGINAK:

Marraztu zure eskolaren inguruaren zirriborro bat.
Marraztu zirkulu bat eta eskolan berokuntza duen zatia inguratu (erabili boligrafo gorri bat); gauza bera 
egin berokuntzarik ez duen zatiarekin, baina erabili boligrafo urdin bat oraingoan.

Informazio orokorra: Eguna
   Kanpoko tenperatura (°C):
   kWh1-ren prezioa:

Alderdi hauei buruzko informazioa

Eraikina: Zein urtetan eraiki zen eskola?
  Azalera estalia (m²):
  Berokuntza duen azalera (m²):

Sotoa:

  Beroa al da?  Bai  Ez
  Isolatuta al dago?  Bai  Ez

Atikoa:        cm

  Eskolak atikorik al du?  Bai  Ez
  Atikoa erabiltzen al da/beroa al da?  Bai  Ez
  Isolatuta al dago?  Bai  Ez

Kanpoko isolamendua:

  Eskola isolatuta al dago?  Bai                cm  Ez

Kanpoko argiteria:

        lanpara daude eta       piztuta.

Leihoak:

         leiho daude eta       piztuta.

Ateak:

        ate daude eta       automatikoki ixten dira;
        eskuz itxi behar dira eta       ez dira ondo ixten

Ura:

  Euri-ura jasotzen al da?  Bai  Ez
  Euri-ura erabiltzen al da eskolan?  Bai  Ez
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2. UNITATEA: 2-1-2 LAN ORRIA
2-1-2 LAN ORRIA
IBILBIDE ENERGETIKOA. BEROKUNTZA

IBILBIDE ENERGETIKOARI BURUZKO INFORMAZIOA. BEROKUNTZA

Nola berotzen da eskola?

 Hiri-berokuntza (District Heating)
 Petrolio bidezko berokuntza
  Unitate termikoa eta potentzia-unitatea 

konbinatuta
 Gas naturala
 Eguzki-energia
 Ikatza
 Egurrezko paletak
 Besterik 

Eraikineko zein zati berotzen dira?

 Eraikin nagusia
 Bulegoak
 Gimnasioa 
  Eskolaz kanpoko jardueren zentroa
 Hainbat 

 Berokuntza-zirkuituak daude.

Berokuntza-energiaren urteko kontsumoa  kWh

Berokuntza kontrolatzeko sistema:
Berokuntza sistema erregula daiteke eta honela funtziona dezake:

Eskola-ordutegi arrunteko egunak:

Berokuntza martxan egotea da  -e(ta)tik  -e(ta)ra

Xede-tenperatura geletan:  °C

Aurrezteko aukera asteburuetarako:

Berokuntza martxan egotea da  -e(ta)tik  -e(ta)ra

 Ez dago aurrezteko aukerarik asteburuetarako.

Xede-tenperatura aurrezteko aukerak:  °C

Aurrezteko aukera eskola-oporretarako:

Berokuntza martxan egotea da  -e(ta)tik  -e(ta)ra

 Ez dago aurrezteko aukerarik eskola-oporretarako.

Sotoko tutuak  Instalatuta daude  Ez daude instalatuta.
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 Zentralki, eskolako berokuntzarekin.

 Geletan, galdara elektrikoekin.

 Eguzki-energia termikoko sistema batekin.

Nondik dator elektrizitatea?

 Sistema fotovoltaikoa

  Unitate termiko eta potentzia-unitate konbinatuta, egurra, landareetatik ateratako olioa, biogasa, gas 
naturala, petrolioa eta abar erabiltzen dutenak.

 Hornikuntza publikoaren sarea.

 Energia berriztagarriaren iturriak erabiltzen dituen hornitzaile baten elektrizitate berdea.

Kontagailuaren irakurketa: 

Urteko elektrizitate-kontsumoa: 

Sistema fotovoltaikoaren potentzia: 
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2. UNITATEA: 2-2 LAN ORRIA
2-2 LAN ORRIA
TENPERATURA PROFILA ESKOLAN

ZEREGINA:

Eskola guztietan ez da tenperatura bera egoten. Hainbat arrazoi egon daitezke tenperatura 
desberdinak edukitzeko. Eskolan bero gehiegi egiten ote duen eta non asmatzeko, gela bakoitzaren 
tenperatura neurtu behar duzu. Gainera, gelan dauden pertsonei gelako tenperatura zer iruditzen 
zaien galdetu behar diezu. Gela hutsik badago, zure buruari galdetu.

Eskolako tenperaturaren aipamen hau 
egiteko beharrezkoa izango duzu: 

  eskolaren plano bat
 berehala neurtzeko termometroak

Data:  Erregistroaren arduraduna: 

Gela:  Kanpo-tenperatura: 

Gela Tenperatura 
(ºC)

Balbula termostatikoa 
erregulazioa:

Leihoak 
irekita 

(Bai/Ez)

Erabiltzaileen inkesta

Beroegia Hotzegia Ondo

Erreferentziazko tenperaturak

20 °C  geletan.

15-18 °C beste gela batzuetan eta gimnasioan.

14-17 °C eskailera eta korridoreetan

Adibidez:  22 °C –bero handiegia
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IKERKETA ENERGETIKOA ETA IBILBIDE ENERGETIKOA

ZEREGINA:

Gela bakoitzaren egoera energetikoa ikertuko da eta energia nola aurreztu daitekeen aztertuko 
da. Neurketa egiteko, luxometro bat (argia neurtzeko), aldiuneko termometro bat eta kontsumoa 
neurtzeko entxufe bat beharko dira (gela bakoitzean konektatu dauden aparatu elektrikoen 
kontsumoak neurtzeko).

Argiztapena, elektrizitatearen erabilera, giroko tenperatura eta ur beroaren kontsumoan ikertuko 
dira, hortaz, gelan energiaren kontsumoarekin erlazionatutako alderdi guztiak barne hartuko dira. 
Gela guztien egoera ebaluatu eta gero, gela baten eraginkortasun energetikoa eskolako beste 
geletakoenarekin alderatu eta ebaluatuko da.

Gela zk.a: 

Argiztapena

Gelako zona Lanpara 
kopurua

Argitasuna 
(Lux-etan)

Ebaluazio 
pertsonala 
(ilunegi, 
beroegi ondo)

Argiak 
sektoreka 
edo zonaka 
itzaltzeko 
aukera (bai/ez)

Energia 
aurrezteko 
proposamena

Leihoa

Horma

Aurrealdea

Elektrizitatea

Aparatu elektrikoa Kopurua/zk. Potentzia (W) Egoera  
(stand-by/on/off)

Energia aurrezteko 
proposamena

Argiztapenerako erreferentziazko balioak:

300 lux lantokietan edo gela arruntetan

500 lux baldintza bereziak dituzten lantokietan

100 lux bigarren-mailako erabilerako geletan
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Tenperatura geletan

Tenperatura 
erreala

Xede-
tenperatura

Balbula 
termostatiko 
erregulagarriak 
Bai/Ez

Tenperaturaren ebaluazio 
subjektiboa
Beroegi, hotzegi ondo

Tenperatura

Energia 
aurrezteko 
proposamena

Aireztapen/girotze-ohiturak

Kopurua/zk. Zenbat daude 
irekita?

Zenbat 
inklinatuta?

Aireztapen-ohiturak (adib.: beti 
irekita inklinatuta, oso irekita 
denbora gutxian, gela ez da inoiz 
aireztatzen)

Leihoak

Energia 
aurrezteko 
proposamena

Ur beroaren hornikuntza

Ura horrela lortzen da:

  Eguzki-plaka termikoak

  Galdara

  Loturako berogailua, biltegiratze-tanga gabe

  Hornikuntza ur beroko zentral baten bitartez

  Ez dago ur berorik

Ber-Zirkulazioa: ur bero zentralaren hornikuntza batean, ur beroa ponpen bidez zirkularazten da, unean 
bertan iturritik ur beroa lortzeko. Zenbait gelatan horrela jokatu behar edo komeni da, baina energia 
elektriko gehigarria erabili behar da.

Xede-tenperaturak

Gelak 20°C

Korridoreak 16-18°C

Eskailerak 14-17°C
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2. 
UN

ITA
TE

A:
 2-

3 L
AN

 O
RR

IA Zertan erabiltzen 
da areto honetako 
ur beroa? (eskuak 
garbitzeko, garbiketa, 
esperimentuak…)

Ur bero zentralaren 
hornikuntza egiten al 
da? Zirkulazioarekin ala 
gabe?

Ur beroa beharrezkoa al 
da areto honetan?

Energia aurrezteko 
proposamena

Ebaluazioa

Gure eskolako beste areto batzuekin alderatuta, areto hau honela ebaluatuko da:

A B C D E

Energia-kontsumo 
baxua

Energia-kontsumo 
altua

OHARRAK:
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2. UNITATEA: KOPIA NAGUSIA 2-4
KOPIA NAGUSIA 2-4

ONDO IREKI LEIHOA

… eta itzali
berokuntza

leihoa
ireki aurretik.

HOBE DA
leihoa PAREZ PARE irekitzea

DENBORA TARTE LABUR
BATEAN,

DENBORA LUZEAN erdi 
irekita

edukitzea baino.

Itzali itxaron- 
m

oduan dagoen
pantaila

Itzali argia!

Oharra: argiaren etengailuetan zuek hobekien ulertzen 
duzuen oharra jar dezakezue.

Leihoa

A
rbela

H
orm

a

O
ndo itzali al duzue?

G
ehienezkoa 3

 –
A

itzitik, beroa
handiegia da
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4. 
UN

ITA
TE

A:
 4-

1 G
AI

EN
 ZE

RR
EN

DA
4-1 GAIEN ZERRENDA
EZTABAIDAGAIAK

Gaia Eduki posiblea eta informazio-iturriak

Energia fosila   Ikatza, gas naturala, olio minerala
  Hornikuntza energetikoa zure lurraldean
  Baliabide energetikoak zure lurraldean
  Baliabide energetikoak munduan
  Energia eta beroaren sortze konbinatuko instalazioak

Zure lurraldean landutako material inprimatua 
Web-ak/kontaktuak zure lurraldean

Energia berriztagarria   Eguzki-energia
  Energia eolikoa
  Biomasa

Zure lurraldean landutako material inprimatua
Web-ak/kontaktuak zure lurraldean

Energia gauzatzea   Energia lehengaien ekoizpenerako
  Energia ekoizpenerako
  Energia garraiorako
  Energia erabilgarria
  Energia hondakinetarako eta birziklapenerako

Zure lurraldean landutako material inprimatua
Web-ak/kontaktuak zure lurraldean

Aztarna ekologikoa Zure lurraldean landutako material inprimatua
Web-ak/kontaktuak zure lurraldean

Ekitatea (hurrengo 
belaunaldienganako erantzukizuna, 
beste leku batzuk, beste gizarte-talde 
batzuk)

  Ekitatea alor klimatikoan eta baliabideenean
  Belaunaldien arteko ekitatea
  Belaunaldien arteko ekitatea

Zure lurraldean landutako material inprimatua
Web-ak/kontaktuak zure lurraldean

Garapen iraunkorra   Garapen iraunkorra
  Rioko Konferentzia, 1992
  Brundtland txostena
  Basotze Iraunkorra
  Iraunkortasunaren hiru oinarrizko ildoak

Zure lurraldean landutako material inprimatua
Web-ak/kontaktuak zure lurraldean

Kontsumo iraunkorra   Bidezko merkataritza
  Iraunkortasunaren hiru oinarrizko ildoak

Zure lurraldean landutako material inprimatua
Web-ak/kontaktuak zure lurraldean

Energia eta beroaren sortze 
konbinatua

  Eraginkortasun energetikoa
  Kontzeptuak eraginkortasun energetikoan
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  Energia eta beroaren ziklo konbinatuen eta sortze 

tradizionalaren arteko konparazioa
  Energiaren eta beroaren ekoizpen konbinatuaren abantailak

Zure lurraldean landutako material inprimatua
Web-ak/kontaktuak zure lurraldean 
Adibideak zure lurraldean

“Per capita” energia-kontsumoa   “Per capita” kontsumoa zure lurraldean beste batzuekin 
alderatuta 

  Energia primarioaren kontsumoa
  CO2 isurketak “per capita”

Zure lurraldean landutako material inprimatua
Web-ak/kontaktuak zure lurraldean

Energia-aurrezkia etxean   Energia-kontsumoa etxe partikularretan
  Energia-aurrezki potentzialak etxe partikularretan
  Bero-energiaren kontsumoa
  Elektrizitatearen kontsumoa

Zure lurraldean landutako material inprimatua
Web-ak/kontaktuak zure lurraldean

Klimaren babesarekin lotutako 
nazioarteko helburuak

  Klima-aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena 
Kiotoko 

  Kyotoko Protokoloa
  Montrealgo Protokoloa
  Erromako Kluba
  Europar Batasunaren liburu berdea
  “Klimaren eta energiaren politiketarako esparru bat 

2030ean” Ingurumen eta Garapenari buruzko Nazio Batuen 
Konferentzia, Rio de Janeiro

Zure lurraldean landutako material inprimatua
Web-ak/kontaktuak zure lurraldean

Klima babesteko helburuak zure 
lurraldean

  Klima babesteko helburuak zure lurraldean
  CO2 murrizteko helburuak zure lurraldean
  Klima babesteko helburuak gure eskolarako

Zure lurraldean landutako material inprimatua
Web-ak/kontaktuak zure lurraldean

Zero Isurketen eskola – Murriztu 
energia-kontsumoa!

  Ikasleen eta irakasleen mugikortasuna
  Energia-kontsumoa gure eskolan
  Energia-aurrezkia eta eraginkortasun energetikoa gure 

eskolan 
  Energia berriztagarrien erabilera gure eskolan
  Hondakinen kudeaketa gure eskolan
  Zero isurketen eszenategi bat garatzea gure eskolarako

Zure lurraldean landutako material inprimatua
Web-ak/kontaktuak zure lurraldean

Idatzi jarraian zure ustez interesgarriak 
edo garrantzitsuak izan daitezkeen 
beste gai batzuk:

Idatzi jarraian zure ustez interesgarriak edo garrantzitsuak izan 
daitezkeen beste gai batzuk:
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Informazio gehiago nahi izanez gero, erabili kontaktu hau: 
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