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ENERGIA AURREZTEN 
 

Arloa: NATURAREN ZIENTZIAK 

Gaia: ENERGIA ETA HAREN ERABILERA 

Maila: LHko 5. MAILA 

Saioak: 17 saio 

Proposamenaren justifikazioa: 

Konturatu zara zenbat tresna elektriko erabiltzen ditugun etxean eta eskolan? Play 

Station-a, telebista, sakelakoa, ordenagailua, arbel digitala, argiak, hozkailua, 

berogailua, su elektrikoak… Bi hilabetean behin heltzen zaigu elektrizitatearen 

faktura, eta orduan konturatzen gara zenbat diru gastatzen dugun aparailu horiek 

guztiak erabiltzean. 

Nondik dator behar dugun elektrizitatea? Nola sortzen da? Agortezina al da? Zer egin 

dezakegu faktura hori txikiagotzeko? 

Arazo-egoera: 

A. Testuingurua: 

Eskolan eta etxean, energia oso garrantzitsua da argia eduki ahal izateko, neguan 

hotzik ez izateko, zenbait tresna martxan jartzeko, eta abar. Baina, ba al dakigu 

zenbat energia kontsumitzen dugun? Ba al dakigu nola erabiltzen dugun energia 

hori? 

Eskolan eta etxean energia gutxiago kontsumitzen badugu, ingurumenaren eta 

klimaren onerako izango da, berotze globala eragiten duten CO2 isurketak murriztea 

lortuko baitugu. 

B. Arazoa: 

Zenbaitetan, argiak pizten ditugu behar ez denean, eta leihoak zabaltzen ditugu 

berogailua itzali beharrean. 

C. Helburua: 

Eskola-komunitatea gehiegizko energia-kontsumoaz sentsibilizatzea eta horrek sortzen 

dituen kalteez jabetzea: gehiegizko gastua, kutsadura, energia-iturriak agortzea … 

Eginkizuna: Praktika onen dekalogoa sortu. 

Oinarrizko konpetentziak: 

A. Zeharkakoak: 

- Hitzekin, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia 

- Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

- Elkarbizitzarako konpetentzia 

- Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia 

- Izaten ikasteko konpetentzia 

B. Diziplina-konpetentziak: 

- Hizkuntza komunikaziorako konpetentzia 

- Matematikarako konpetentzia 

- Zientziarako konpetentzia 

- Teknologiarako konpetentzia 

- Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia 



2 
 

Helburu didaktikoak: 

1. Aurretiazko jakintzak aktibatzea. 

2. Energia zer den ikastea. 

3. Energia-iturri berriztagarriak eta berriztaezinak bereiztea. 

4. Etxean eta eskolan zer energia mota erabiltzen dugun, nola erabiltzen dugun 

eta zer iturritatik lortzen dugun jakitea, ahalik eta gehien aurrezteko. 

5. Grafikoak interpretatzea eta informazioa erabiltzea. 

6. Energia-kontsumoarekin zerikusia duten zenbait arazo ezagutzea: gastua, 

kutsadura eta baliabideak agortzea. 

Edukiak: 

1. Energia, energia-formak eta -eraldaketak 

2. Energia-iturriak 

3. Energiaren erabilerak 

4. Energia erabiltzearen ondorioak 

Jardueren sekuentzia: 

A. Hasierako fasea: 

1. Aurrezagutzak aktibatu eta gaiarekiko motibazioa sortu. 

2. Ikastetxeko energia-fakturak aurkeztu. 

3. Bukaerako eginkizuna zein izango den adostu. 

B. Garapen-fasea: 

1. Lantaldeak sortu eta ardurak banatu. 

2. Energia batzordeko ordezkaria aukeratu. 

3. Informazioa irakurri eta landu. 

4. Ikastetxeko fakturak aztertu.Energiaren ibilbidea: ikastetxeko energia-

kontsumoaren ohiturak taulan islatu (ikasgelako talde txikien ardura). 

5. Energia batzordeak jasotako datuak talde txikitan landu. 

6. Pegatinak eta kartelak egin, gero banatzeko. 
7. Energia-batzordeak lortu dituen urteko energiaren gastuen datuak gelara 

ekarri. 

8. Neurketak egiteko tresnak ezagutu. 
9. Datu-bilketa taula bete. 

10. Gaia errepasatu. 
 

C. Aplikazio- eta komunikazio -fasea 
1. Praktika onen dekalogoa sortu eta ikastetxeko leku guztietan agerian jarri. 

2. Energia aurrezteko pegatinak  banatu. 

3. Energia aurrezteko kartelak kokatu. 

D. Orokortzea eta transferentzia: 

Beste leku batzuetarako Praktika onen dekalogoa sortu. 

Ebaluazioa: 

A. Adierazleak: 

1. Energia zer den ulertzen du. 

2. Badaki energia-iturriak definitzen. 

3. Energia berriztagarrien eta berriztaezinen arteko aldea ezagutzen du. 

4. Energia aurrezteko neurriak barneratzen ditu. 
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5. Energia-kontsumoaren grafikoak interpretatzen ditu. 

6. Energia-kontsumoarekin zerikusia duten zenbait arazo 
ezagutzen ditu: gehiegizko gastua, kutsadura eta baliabideak 
agortzea. 

 

B. Tresnak: 

1. Zuzeneko behaketa 

2. Eztabaida eta parte-hartzea 

3. Bakarkako eta taldeko lanak 

4. Sortutako materiala 

5. Proba idatzia 

6. Autoebaluazioa 

7. Taldekideen arteko ebaluazioa 
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ENERGIA AURREZTEN 

JARDUEREN SEKUENTZIA 
 

 

A. HASIERAKO FASEA 

 
1. SAIOA 

 
1. JARDUERA. Aurrezagutzak aktibatu eta gaiarekiko motibazioa sortu. 

 

1.1. Gaia aurkezteko, ahozko galdera-sorta egingo dugu talde handian: 
 

● Zer da energia? 

● Zertarako erabiltzen dugu? 

● Zelan lortzen dugu behar dugun energia? 

● Aipatu energia behar duten ikasgelako tresnak. 
 
2. JARDUERA. Ikastetxeko energia-fakturak aurkeztu. 

 

2.1. Ikastetxeko energia-kontsumoaren fakturak eskuratu. (Energia-batzordearen zeregina). 
 

3. JARDUERA. Bukaerako eginkizuna zein izango den adostu. 
 

 

B. GARAPEN-FASEA 
 

2. eta 3. SAIOAK 
 

1. JARDUERA. Lantaldeak sortu eta ardurak banatu. 

Arduradun hauek aukeratu behar dira: idazkaria, bozeramailea eta materialaren 

arduraduna. 

 
2. JARDUERA. Energia-batzordeko ordezkaria aukeratu. 

Talde handian, Energia-batzordean parte hartuko duen gelako ordezkaria 

aukeratu behar dute. Ordezkariek erregistro-fitxa batean jasoko dituzte datu 

guztiak. 

(ENERGIA BATZORDEA. ERREGISTRO-FITXA) 
 

3. JARDUERA. Informazioa irakurri eta landu. 

Bilatu testuliburuan eta Interneten honako galdera hauen erantzunak: 

 
● Zer da energia? 

● Zein dira energia motak? 

● Zein dira energia-iturriak? 

● Zer ondorio dakar energiaren erabilerak Lur planetan? 

 
Guztion erantzunak jaso, eta behar diren zuzenketak egingo ditugu talde 

handian. Amaieran, informazioa alderatu, eta diapositibetan agertzen denarekin 

osatuko dugu. (ZER DA ENERGIA? / ENERGIA MOTAK / ENERGIA-ITURRIAK / 
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ENERGIA ETA KUTSADURA) (ZER DA ENERGIA? PPTko diapositiba) 

(BERRIZTAGARRIA/BERRIZTAEZINA PPTko diapositiba) 

4. SAIOA 
 

4. JARDUERA. Ikastetxeko fakturak aztertu. Energiaren ibilbidea: eskolako 
energia-kontsumoaren ohiturak taulan islatu. (Gelako talde txikien ardura) 

(ENERGIAREN IBILBIDEA ESKOLAN. ERREGISTRO-ORRIA) 
 

5. SAIOA 
 

5. JARDUERA. Energia-batzordeak jasotako datuak talde txikitan landu. 

Aztertu ondo taulan agertzen diren datuak eta erantzun galderei: 

 
● Taula ikusi eta gero, uste al duzue energia alferrik gastatzen dugula? 

● Non gastatzen dugu energiarik gehien? 

 Zer egingo dugu gastua gutxitzeko? Zehaztu erantzunak. Bateratu lortutako 

erantzunak talde handian. 

 
6. eta 7. SAIOAK 

 
6. JARDUERA. Pegatinak eta kartelak egin. 

 

 Aurreko jardueran ateratako ondorioak kontuan hartuta, egin pegatinak eta 

kartelak, eskola-komunitatea energiaren gastua gutxitu behar dela 

kontzientziatzeko. (HORMA-IRUDIA FITXAK ETA PEGATINA FITXAK) 

 
8. SAIOA 

 
7. JARDUERA. Energia-batzordeak lortu dituen urteko energiaren gastuen 

datuak gelara ekarri. 

● Arbel digitalean proiektatu urteko gastuak, eta guztion artean aztertu. 

● Gastu horiek kontsumo-taulan islatu. (IKASTETXEKO KONTSUMOAK  FITXA) 

 
8. JARDUERA. Neurketak egiteko tresnak ezagutu. 

● Energia neurtzeko tresnak ezagutu: Tresnen ezaugarriak fitxa landu. (TRESNEN 

EZAUGARRIAK FITXA) 

● Taldeka bete Energia aurrezteko neurriak hartzen fitxa, eta gero zuzenketak 

egin talde handian. (ENERGIA AURREZTEKO NEURRIAK HARTZEN FITXA) 

 
9. eta 10. SAIOAK 

 
9. JARDUERA. Datu-bilketako taula bete. 

(DATU-BILKETA FITXA) 

 
10.  JARDUERA. Gaia errepasatu. 

http://agrega.hezkuntza.net/visualizar/eu/es-eu_2012041833_2230607/false 

http://agrega.hezkuntza.net/visualizar/eu/es-eu_2012041833_2230607/false
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C. APLIKAZIO- ETA KOMUNIKAZIO- FASEA 

 
11., 12. eta 13. SAIOAK 
 

1. JARDUERA. Praktika onen dekalogoa sortu eta ikastetxeko leku guztietan 
agerian jarri.  

● Talde txikitan, Praktika onen dekalogoa egin. 

● Guztion erantzunak jaso eta talde handian azken bertsioa erabaki. 

● Praktika onen dekalogoa behar den lekuan kokatu. 

 
2. JARDUERA. Energia aurreztu behar dugula gogorarazten diguten pegatinak 

banatu. 

● Energia aurreztu behar dugula gogorarazten diguten pegatinak egin eta ikasgela 
guztietan banatu. 

 
3. JARDUERA. Energia aurrezteko kartelak kokatu. 

● Energia aurreztu behar dugula gogorarazten diguten kartelak egin eta ikasgela 
guztietan kokatu. 

 

D. OROKORTZEA ETA TRANSFERENTZIA 
 

14. eta 15. SAIOAK 
 

1. JARDUERA. Beste leku batzuetarako Praktika onen dekalogoa sortu. 

● Aldez aurretik egindako dekalogoa eredu hartuta, ikastetxeko beste leku 
batzuetarako Praktika onen dekalogoak sortu. 

● Ikas-komunitatea gonbidatu denek praktika horiek aurrera eraman ditzaten. 

 
16. eta 17. SAIOAK 

 

Errubrika eta ebaluazio-taulak 
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ERANSKINA 
 

(IRAKASLEENTZAKO MATERIALA)  

GARAPEN-FASEA 

4. jarduera 

ENERGIA BATZORDEA 

2017-2018 
 

ENZUZENDARITZA-TALDEA 

 IKASKETABURUA 

 IDAZKARIA 

ADMINISTRAZIOKO ETA ZERBITZUETAKO LANGILEA 

 ATEZAINA 

 ATEZAINA 

IRAKASLEAK 

 3. ZIKLOKO KOORDINATZAILEA 

 5 A-ko TUTOREA 

 5 B-ko TUTOREA 

 6 A-ko TUTOREA 

 6 B-ko TUTOREA 

IKASLEAK 

 5 A-ko ORDEZKARIA 

 5 B-ko ORDEZKARIA 

 6 A-ko ORDEZKARIA 

 6 B-ko ORDEZKARIA 
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GARAPEN-FASEA 

 

3. jarduera  

 

● Zer da energia? 

● Zer dira energia-iturriak? 
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6. eta 7. jarduerak 

 

Ikasleei erakutsi eredu gisa erabil dezaten. 
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7. jarduera 
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8. jarduera 

 

 

Luxometro digitala 0~50.000, LX-1010B 
 

• Neurriak: 116 x 70 x 29 mm 

• Pisua: gutxi gorabehera 200 g (bateria jarrita) 

• Funtzionatzeko tenperatura tartea: 0 °C - 40 °C % 80 RH 

• Kontsumoa: gutxi gorabehera 2 mA 

 
 

 
Termometro-higrometroa 

 
 

 
 
 

• Tenperatura eta hezetasuna:  altuena/baxuena 

• Memoria-funtzioa 

• LCD pantaila digitala 

• °C / °F tenperatura- eta hezetasun-neurgailua 

• Backstand erraz irakurtzeko 
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Potentzia neurgailua HQ 
 

 
• 240 V AC 50Hz 
• Karga maximoa 16 A, 3680W 
• Boltajea 200-276 V AC, zehaztasuna % + / - 0,5 max. 
• Intentsitatea 0.005-16 A, zehaztasuna % + / - 0,5 max. 
• Zehaztasun-ahalmena % + / - 0,5 max. 
• Erlojuaren zehaztasun-maila + / - 1 minutu/hil 
• Energia-kostua <0.5 W 
• Funtzionamendu-tenperatura -10 °C/ +40 °C 
• Bateria 3.6 V NI-MH, bateria kargagarria 
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(IKASLEENTZAKO MATERIALA) 

GARAPEN-FASEA 

4. jarduera 

 

ENERGIAREN IBILBIDEA ESKOLAN 

ERREGISTRO-ORRIA 
 

 
Nondik sartzen da energia eskolan? 

 

Zer motatako energia-iturria 

daukagu? 

 

 
Zenbat kontagailu dago? 

Elektrizitatea Ura Gasa 

   

Nork pizten ditu berogailuak? 
Nola pizten ditu? 

 

 
Ba al dago eskolako berogailuetan 
beroa zabaltzeko oztoporik? 
Non? 

 

Bai 
 

Ez 

 

 
Ba al dago berogailu elektrikorik? 
Non? 

Bai Ez 

 

 
Ikusi al dituzu piztuta/itzalita egon 
behar luketen argiak? 
Non? 

Bai Ez 

 

 
Zabalik geratzen dira kanpoko 
ateak? Ondorioz, alde egiten du 
beroak? 

 

Bai 

 

Ez 

 
Ondo isolatzen dute leihoek eskola? 
Non ez dago ondo isolaturik? 

Bai Ez 

 

Zabalik egoten dira leihoak? Alde 
egiten du beroak? 
Non? 

 
Bai 

 
Ez 
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Zer dago galdara-gelan? 
Zertarako? 

 

 
Nolakoak dira aldageletan dauden 
termoak? 

 

 
Gimnasioan dauden airezko 
berogailuak noiz pizten dira?  
Nork pizten ditu? 

 

 
Ba al dago gauean stand-by 
egoeran gelditzen den aparatu 
elektrikorik? 
Non? 

 

Bai 
 

Ez 

 

 
Kanpoko foku handiek asko 
kontsumitzen dute. Zenbat daude 
eskola inguruan? 

 

 
Ba al dago eskolan goritasun-
lanpararik? 
Non? 

Bai Ez 

 

 
Plastikoz estalita dauden bi 
pasabideetan, alde egiten du 
beroak? Nondik? 

 

 
Aipatu energia elektrikoa 
erabiltzen duten sukaldeko 
tresnak. 

 

Aipatu etxean energia erabiltzen duten tresnak: 
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7. jarduera 

 

IKASTETXEKO KONTSUMOAK 

URTEA:………… 

 
 

BEROGAILUA kWh PCI kWh PCI kWh PCI 

INSTALAZIOA Gasa Gasolioa Guztira 

(IKASTETXEA) 
   

 
 
 

 

URA m3/urte 

(IKASTETXEA) 
 

 
 
 

 

ELEKTRIZITATEA kW/urte 

(IKASTETXEA) 
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8. jarduera 

 

 

ENERGIA AURREZTEKO NEURRIAK HARTZEN 
 

    Ikaslearen izena …………………………………………………………………………  

     Data………………………………. 

 

1. Argitasuna neurtzeko,   erabilitzen da eta 

emaitza  -tan adierazten da. 

2. Gure ikasgelako argitasuna  da. 

 
 

3. Tenperatura neurtzeko,   erabiltzen 

da.  Emaitza  -tan adierazten da. 

4. Giroan dagoen hezetasun maila neurtzeko,                                  erabiltzen da eta 

emaitza   -tan adierazten da. 

5. Gure ikasgelako tenperatura  da eta hezetasuna  da. 

 
6. Multimetroak  neurtzeko balio du eta emaitza 

  -tan adierazten da. 

 
7. Ordenagailuen armairuak  kontsumitzen du. 

8. Berogailu elektriko batek  kontsumitzen du. 

9. Ordenagailu eramangarri txikiak                                     

kontsumitzen du. 

10. Ordenagailu eramangarri txikiaren kargagailuak 

 kontsumitzen du. 
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11. Bozgorailuek  kontsumitzen dute. 

12. Ikasgelan, argiak piztuta,  Lux daude. 

13. Ikasgelan, argiak amataturik,  Lux daude. 

14. Ikasgelan, argiak amataturik eta leihoaren ondoan,  Lux daude. 

15. Ikasgelan dago. (tenperatura) 

16. Ikasgelan dago. (hezetasuna) 

17. Pasabidean  dago. (argiztapena) 

18. Pasabidean  dago. (tenperatura) 

19. Pasabidean  dago. (hezetasuna) 
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9. Jarduera 

DATU-BILKETA 

 

IKASGELA: ……... 
DATA DATA DATA 

   

 

 
EGURALDIA 

Kaleko tenperatura    

Kaleko hezetasuna    

Kaleko argitasuna (patioko zorutik neurtuta)    

 
 
 

 
ARGIZTAPENA 

Ikasgela beterik/hutsik dago    

Ikasgelako argiak piztuta/itzalita daude    

Ikasgelako argiztapena (luxetan, zorutik 
neurtuta) 

   

Nola daude errezelak? (zabalik/itxita)    

Balioespena: ilun/argi/ondo    

 

 
TENPERATURA 

HEZETASUNA 

Tenperatura (°C)    

Hezetasuna (%)    

Leihoak itxita/zabalik daude    

Gure ustea: bero/hotz/ondo    

 
 
 
 
 
 
 
 

KONTSUMO 

ELEKTRIKOA 

Ordenagailua bat piztuta/itzalita    

Ordenagailu baten kontsumoa (W)    

Arbel digitala piztuta/stand-by eran /itzalita    

Arbel digitalaren kontsumoa (W)    

Kanoia piztuta/stand-by eran /itzalita    

Netbooken armairuaren kontsumoa ()    

Irrati-kasetea piztuta/itzalita    

Irrati-kasetearen kontsumoa (W)    

Berogailu elektrikoa piztuta/itzalita    

Berogailu elektrikoaren kontsumoa (W)    
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MUSIKA-GELA 
DATA DATA DATA 

   

 

 
EGURALDIA 

Kaleko tenperatura    

Kaleko hezetasuna    

Kaleko argitasuna (patioko zorutik neurtuta)    

 
 
 

 
ARGIZTAPENA 

Gela beterik/hutsik dago    

Gelako argiak piztuta/itzalita daude    

Gelako argiztapena (lx-etan, zorutik 
neurtuta) 

   

Nola daude errezelak? (zabalik/itxita)    

Balioespena: ilun/argi/ondo    

 

 
BEROTASUNA  
 
HEZETASUNA 

Tenperatura (°C)    

Hezetasuna (%)    

Leihoak itxita/zabalik daude    

Balioespena: bero/hotz/ondo    

 
 
 
 
 

KONTSUMO  
ELEKTRIKOA 

Teklatua piztuta/itzalita    

Teklatuaren kontsumoa (W)    

Irrati-kasetea piztuta/itzalita    

Irrati-kasetearen kontsumoa (W)    

Berogailu elektrikoa piztuta/itzalita    

Berogailu elektrikoaren kontsumoa (W)    

…    
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INFORMATIKA-GELA DATA DATA DATA 

   

 

 
EGURALDIA 

Kaleko tenperatura    

Kaleko hezetasuna    

Kaleko argitasuna (patioko zorutik neurtuta)    

 
 
 

 
ARGIZTAPENA 

Gela beterik/hutsik dago    

Gelako argiak piztuta/itzalita daude    

Gelako argiztapena (lx-etan, zorutik neurtuta)    

Nola daude errezelak? (zabalik/itxita)    

Balioespena: ilun/argi/ondo    

 

 
BEROTASUNA  
 
HEZETASUNA 

Tenperatura (°C)    

Hezetasuna (%)    

Leihoak itxita/zabalik daude    

Balioespena: bero/hotz/ondo    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTSUMO 

ELEKTRIKOA 

Ordenagailua bat piztuta/itzalita    

Ordenagailu baten kontsumoa (W)    

Arbel digitala piztuta/stand-by eran/itzalita    

Arbel digitalaren kontsumoa (Wattak)    

Kanoia piztuta/stand-by eran/itzalita    

Gainerako ordenagailuak (zenbat) piztuta/itzalita    

Irrati-kasetea piztuta/itzalita    

Irrati-kasetearen kontsumoa (W)    

Berogailu elektrikoa piztuta/itzalita    

Berogailu elektrikoaren kontsumoa (W)    

…    
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GIMNASIOA 
DATA DATA DATA 

   

 

 

EGURALDIA 

Kaleko tenperatura    

Kaleko hezetasuna    

Kaleko argitasuna (patioko zorutik neurtuta)    

 
 
 

 

ARGIZTAPENA 

Gimnasioa beteta/hutsik dago    

Gimnasioko argiak piztuta/itzalita daude    

Gimnasioko argiztapena (lx-etan zorutik 
neurtuta) 

   

Nola daude errezelak? (zabalik/itxita)    

Balioespena: ilun/argi/ondo    

 

 

BEROTASUNA  

HEZETASUNA 

Tenperatura (°C)    

Hezetasuna (%)    

Leihoak itxita/zabalik daude    

Balioespena: bero/hotz/ondo    

 
 
 
 
 
 
 
 

KONTSUMO 

ELEKTRIKOA 

Ordenagailua bat piztuta/itzalita    

Ordenagailu bsten kontsumoa (Wattak)    

Kanoia piztuta/stand-by eran/itzalita    

Irrati-kasetea piztuta/itzalita    

Irrati-kasetearen kontsumoa (W)    

Berogailu elektrikoa piztuta/itzalita    

Berogailu elektrikoaren kontsumoa (W)    

Kanpoko musika-tresna piztuta/itzalita    

Kanpoko musika-tresnaren kontsumoa (W)    

…    
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JANTOKIA 
DATA DATA DATA 

   

 

 
EGURALDIA 

Kaleko tenperatura    

Kaleko hezetasuna    

Kaleko argitasuna (patioko zorutik neurtuta)    

 
 
 

 
ARGIZTAPENA 

Gela beteta/hutsik dago    

Gelako argiak piztuta/itzalita daude    

Gelako  argiztapena (lx-etan zorutik neurtuta)    

Nola daude errezelak? (zabalik/Itxita)    

Balioespena: ilun/argi/ondo    

 
 
 
 
 
 

BEROTASUNA  
 
HEZETASUNA 

Tenperatura (°C)    

Hezetasuna (%)    

Leihoak itxita/zabalik daude    

Balioespena: bero/hotz /ondo    

Irrati-kasetea piztuta/itzalita    

Irrati-kasetearen kontsumoa (W)    

…    

…    
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SUKALDEA 
DATA DATA DATA 

   

 

 
EGURALDIA 

Kaleko tenperatura    

Kaleko hezetasuna    

Kaleko argitasuna (patioko zorutik neurtuta)    

 

 

 

 
ARGIZTAPENA 

Sukaldea beteta/hutsik dago    

Sukaldeko argiak piztuta/itzalita daude    

Sukaldeko argiztapena (lx-etan zorutik hartuta)    

Nola daude errezelak? (zabalik/itxita)    

Balioespena: Ilun/argi/ondo    

 

 

 

 

 

 
BEROTASUNA  
 
HEZETASUNA 

Tenperatura (°C)    

Hezetasuna (%)    

Leihoak itxita/zabalik daude    

Balioespena: bero/hotz/ondo    

Mikrouhin-labea martxan/geldirik dago    

Mikrouhin-labearen kontsumoa    

…    

…    
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…. SOLAIRUKO PASABIDEA 
DATA DATA DATA 

   

 

 
EGURALDIA 

Kaleko tenperatura    

Kaleko hezetasuna    

Kaleko argitasuna (patioko zorutik neurtuta)    

 

 

 

 

 

 

 
ARGIZTAPENA 

1A beteta/hutsik dago    

Argiak (zenbat) piztuta/itzalita daude    

Argitasuna (lx-etan zorutik neurtuta)    

Balioespena: ilun/argi/ondo    

2A beteta/hutsik dago    

Argiak (zenbat) piztuta/itzalita daude    

Argiztapena (lx-etan zorutik neurtuta)    

Balioespena: ilun/argi/ondo    

 

 
BEROTASUNA  
 
HEZETASUNA 

Tenperatura (°C)    

Hezetasuna (%)    

Leihoak itxita/zabalik daude    

Balioespena: bero/hotz/ondo    
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IRAKASLE-GELA 
DATA DATA DATA 

   

 

 
EGURALDIA 

Kaleko tenperatura    

Kaleko hezetasuna    

Kaleko argitasuna (patioko zorutik neurtuta)    

 

 

 

 
ARGIZTAPENA 

Gela beteta/hutsik dago    

Gelako argiak piztuta/itzalita daude    

Gelako argiztapena (lx-etan zorutik neurtuta)    

Nola daude errezelak ? (Zabalik/itxita)    

Balioespena: ilun/argi/ondo    

 

 
BEROTASUNA 
HEZETASUNA 

Tenperatura ( °C)    

Hezetasuna (%)    

Leihoak itxita/zabalik daude    

Balioespena: bero/hotz/ondo    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KONTSUMO 

ELEKTRIKOA 

Ordenagailua bat piztuta/itzalita    

Ordenagailu baten kontsumoa (Wa)    

Ordenagailua bi piztuta/itzalita    

Ordenagailu biren kontsumoa (W)    

Ord. eramangarria piztuta/itzalita    

Ord. eramangarriaren kontsumoa (W)    

Kafe-makinaren kontsumoa (W)    

Inprimagailuaren kontsumoa (martxan) (W)    

Fotokopiagailuaren kontsumoa (martxan) (W)    

Plastifikagailuaren kontsumoa (piztuta)(W)    
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ZUZENDARITZA 
DATA DATA DATA 

   

 

 
EGURALDIA 

Kaleko tenperatura    

Kaleko hezetasuna    

Kaleko argitasuna (patioko zorutik neurtuta)    

 

 

 

 
ARGIZTAPENA 

Gela beteta/hutsik dago    

Gelako argiak piztuta/itzalita daude    

Gelako argiztapena (lx-etan zorutik neurtuta)    

Nola daude errezelak? (zabalik/itxita)    

Balioespena: Ilun/argi/ondo    

 

 
BEROTASUNA  
 
HEZETASUNA 

Tenperatura (°C)    

Hezetasuna (%)    

Leihoak itxita/zabalik daude    

Balioespena: bero/hotz/ondo    

 

 

 

 

 

 

 
 

KONTSUMO 

ELEKTRIKOA 

Ordenagailua bat piztuta/itzalita    

Ordenagailu baten kontsumoa (W)    

Ordenagailua bi piztuta/itzalita    

Ordenagailu biren kontsumoa (W)    

Faxaren Kontsumoa (W)    

Inprimagailuaren kontsumoa (W)    

Telefono finkoaren kontsumoa (W)    

Mugikorraren kontsumoa (kargatzen) (W)    

…    
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IDAZKARITZA 
DATA DATA DATA 

   

 

 
EGURALDIA 

Kaleko tenperatura    

Kaleko hezetasuna    

Kaleko argitasuna (patioko zorutik 
neurtuta) 

   

 

 

 

 
ARGIZTAPENA 

Gela beteta/hutsik dago    

Gelako argiak piztuta/itzalita daude    

Gelako argiztapena (lx-etan zorutik 
neurtuta) 

   

Nola daude errezelak? (zabalik/itxita)    

Gure ustea: ilun/argi/ondo    

 

 
BEROTASUNA  
 
HEZETASUNA 

Tenperatura (°C)    

Hezetasuna (%)    

Leihoak itxita/zabalik daude    

Balioespena: bero/hotz/ondo    

 

 

 

 

 
 

KONTSUMO 

ELEKTRIKOA 

Ordenagailua piztuta/itzalita    

Ordenagailuen kontsumoa (W)    

Ord. eramangarria piztuta/itzalita    

Ord. eramangarriaren kontsumoa (W)    

Inprimagailuaren kontsumoa (W)    

Telefono finkoaren kontsumoa (W)    

…    
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Etxeko bonbillak aldatzen 
 
Amak, garai bateko leihoak kendu, eta bi 

beira dutenak jarri ditu, eta efizientzia 

handiko hozkailua erosi du. Horrez gain, 

kontsumo txikiko bonbillak jartzen lagundu 

nion atzo. 

 
Amak esan digu egindako aldaketei esker 

handitu egingo dugula etxeko energia-

efizientzia. Orain, diru-inbertsioa egin behar 

badugu ere, gero, gasaren eta argindarraren 

fakturek behera egingo dute; hortaz, epe 

luzean, etekina aterako diegu neurri horiei. 

ENERGIA AURREZTEN 

(Material osagarria)  

Izena:……………………………………. 

Data:…………………………………….. 

1. Irakurri beheko testua arretaz eta erantzun galderei: 
 

 

 
 

a) Zertan datza testuan aipatzen den diru-inbertsioa? 
 
 
 
 
 
 

b) Zer neurri aipatzen dira etxeko energia-efizientzia handitzeko? 
 

 
 

 

 
c) Testuan esaten denez, epe luzean etekina aterako diete neurri horiei. Zer esan 

nahi du horrek? 
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2. Argindarraren fakturak familiak kontsumoagatik zenbat ordaintzen duen adierazten du.     

Ikusi grafikoan zertan erabiltzen den argindarra eta aukeratu beheko galdera bakoitzari 

dagokion erantzuna. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

a) Zer adierazten du telebistaren zatiari dagokion % 12k? 

❏ Pertsonen % 12k soilik ikusten duela telebista. 

❏ Energia-kontsumoaren % 12 telebistari dagokiola. 

❏ Telebistaren energia-efizientzia % 12 dela. 
 

b) Zer etxetresna elektrikok du kontsumorik handiena? 

❏ Hozkailuak, ehuneko handiena duelako. 

❏ Bakar batek ere ez, bakar bat ere ez delako % 50era iristen. 

❏ Edozein etxetresna elektrikok du kontsumo handia piztuta dagoen bitartean. 

 
c) Nola murriztu dezakegu stand-by egoeraren kontsumoa? 

❏ Behar ez ditugun argiak itzaliz. 

❏ Ordenagailua gutxiago erabiliz. 

❏ Aparatu elektrikoen konexioa etenda, erabili behar ez baditugu. 
 

3. Testuko lagunak kontatu digu amak hozkailu berria erosi duela. Erreparatu aurreko 

grafikoari eta erantzun: neurri ona da? Zer da hobea, hozkailu berria erostea ala beste 

etxetresna elektriko bat aldatzea? Arrazoitu erantzuna. 
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4. Testuan irakurri dugu ama etxeko isolamendu termikoa hobetzen saiatzen ari dela. 

 
a) Zer neurri hartu du horretarako? 

 
 

b) Etxea ondo isolatuta egon ezean, beroaren % 60 gal daiteke leiho eta ateetako 

zirrikituetatik. Ondo isolatuta egonez gero, aldiz, galera hori % 20 izan daiteke. 

Marraztu bi sektore-diagrama, eta adierazi zenbat energia aprobetxatzen den eta 

zenbat galtzen den kasu bakoitzean. 

 

 
 

 
5. Sukaldean ari garela, energiaren propietateetako 

batzuk ikus ditzakegu. 

Osatu honako azalpen hau: 
 

Energia elektrikoa……………egin daiteke. Izan ere, bizi 

garen lekutik urrun sortzen da, eta kableen bidez 

eramaten da etxeetara. Sukaldeko plakaren bidez, 

energia elektrikoa……………..egiten da, eta energia 

bihurtzen da. Energia……………… egiten da lapikotik 

uretara. 

 
6. Ondoko sektore-diagramak elektrizitatea 

ekoizteko zer energia-iturri erabiltzen diren 

erakusten du. 

 
a) Zer dela eta ez da ageri energia 

elektrikoa diagraman? 
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b) Aipa itzazu hiru energia-iturri berriztagarri. 
 

 

 

c) Euri azidoa ingurumenaren arazoetako bat da. Diagramako zer energia-iturri 
dago lotuta euri azidoarekin? 

 

 

 
 

 

7. Erreparatu irudiari eta erantzun. 

 
a) Zertan ari dira eskuineko irudiko haurrak? 

 
 

 

 
b) Jokabide horri esker, energia aurrezten 

dugu. Zergatik? 

 

 

 

8. Ordenatu beheko testuak berotegi-efektuari buruzko azalpena osatzeko. 
 
 

 
 

9. Bonbillak, hozkailua (eta halako etxetresna elektrikoak) eta beste hainbat makina eta egitura 

ditugu etxean. Erreparatu beheko irudiei eta esan bakoitza zer den: egitura, makina bakuna ala 

makina konposatua. 
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10. Zer lau arau ipiniko zenituzke ikasgelan energia aurreztu dezagun? 
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AUTOEBALUAZIOA 
 
ERREGISTRO-ORRIA 

 

 
 

LORPEN-ADIERAZLEAK 

JARDUERAK 

 

 

 
Aditua 

 

 

 
Trebea 

 

 

 
Ikastuna 

 

 

 
Hasiberria 

Badakit zer den energia.     

Badakit azaltzen zer diren energia-iturriak.     

Badakit deskribatzen energia-iturri berriztagarri eta 

berriztaezinen ezaugarriak, haien jatorria eta nola lortzen 

diren. 

    

Badakit azaltzen eguneroko bizitzan energia zertarako 

erabiltzen dugun. 

    

Badakit energia erabiltzeak pertsonen bizitza errazten eta 

hobetzen duela. 

    

Badakit zein diren energia-kontsumoarekin zerikusia duten 

arazoak. 

    

Badakit zer egin behar dudan energia aurrezteko.     

Badakit dekalogoa zer den eta zertarako balio duen.     

Dekalogoaren aurkezpena txukun, garbi eta zehatz egin dut.     

Arretaz eta arauak errespetatuz lan egin dut.     

Egokitu zaizkidan lanak arduraz bete ditut.     

Parte hartu dut talde-lanetan.     

Kontuan hartu ditut ikaskideen esanak.     

Beharra izan duten ikaskideei lagundu egin diet.     

Ondo pasatu dut lanean.     
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LAN-TALDEAREN EBALUAZIOA 
 
 

ERREGISTRO-ORRIA 
 

 
 

LORPEN-ADIERAZLEAK 

JARDUERAK 

 

 

 
Aditua 

 

 

 
Trebea 

 

 

 
Ikastuna 

 

 

 
Hasiberria 

Badakigu zer den energia.     

Badakigu azaltzen zer diren energia-iturriak.     

Badakigu deskribatzen energia-iturri berriztagarri eta 

berriztaezinen ezaugarriak, haien jatorria eta nola lortzen 

diren. 

    

Badakigu azaltzen eguneroko bizitzan energia zertarako 

erabiltzen dugun. 

    

Badakigu energia erabiltzeak pertsonen bizitza errazten eta 

hobetzen duela. 

    

Badakigu zein diren energia-kontsumoarekin zerikusia duten 

arazoak. 

    

Badakigu zer egin behar dugun energia aurrezteko.     

Badakigu dekalogoa zer den eta zertarako balio duen.     

Dekalogoaren aurkezpena txukun, garbi eta zehatz egin 

dugu. 

    

Arretaz eta arauak errespetatuz lan egin dugu.     

Egokitu zizkigun lanak arduraz bete ditugu.     

Parte hartu dugu talde-lanetan.     

Kontuan hartu ditugu taldekide guztion esanak.     

Elkarri lagundu diogu lanak betetzeko orduan.     

Ondo pasatu dugu lanean.     
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EBALUAZIOA 
 
 

ERREGISTRO-ORRIA 
 

 
 

LORPEN-ADIERAZLEAK 

JARDUERAK 

 

 

 
Aditua 

 

 

 
Trebea 

 

 

 
Ikastuna 

 

 

 
Hasiberria 

Energia zer den azaltzen du.     

Energia-iturriak zein diren azaltzen du.     

Badaki zein diren energia berriztagarri eta 

berriztaezinen ezaugarriak; energia-iturriak, haien 

jatorria eta eskuratzeko bideak deskribatzen ditu. 

    

Badaki zertarako erabiltzen dugun energia 

eguneroko bizitzan. 

    

Badaki energia erabiltzeak pertsonen bizitza 

errazten eta hobetzen duela; energia erabiltzeko 

bideak deskribatzen ditu. 

    

Energia-kontsumoarekin zerikusia duten zenbait 

arazo azaltzen ditu: baliabideak agortzea, hondakin 

erradioaktiboak eta berotze globala. 

    

Baliabideak agortzearen, hondakin erradioaktiboen 

eta berotze globalaren ondorioak identifikatu eta 

azaldu egiten ditu. 

    

Energia aurrezteko bideak (hondakinak murriztea, 

berrerabiltzea eta birziklatzea) ezagutu eta aintzat 

hartzen ditu. 

    

Badaki dekalogoa zer den eta zertarako balio duen.     

Badaki dekalogo erabilgarriak sortzen.     

Badaki dekalogoa txukun, garbi eta zehatz 

aurkezten. 

    

Taldean ondo lan egiten du.     

Entzuteko jarrera ona du (azalpenak zein 

taldekideen iritziak). 
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Laguntza ematen die ikaskideei.     

 


