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MODALITATEA:

AURREZ AURRE

HIZKUNTZA:

GAZTELANIA

TALLER SOBRE CONDUCCIÓN EFICIENTE DE VEHÍCULOS
PESADOS (CAMIONES Y AUTOBUSES)
KODEA

ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA 2017

INFORMAZIO OROKORRA
DATAK

Azaroak 29

TOKIA/
IKASGELA

Donostia. DBUSen eraikinean
(Fernando Sasiain, 7)

IRAUPENA

4 ordu

ORDUTEGIA

09:15-13:15

MATRIKULA
EPEA

Urriak 6

ONIRITZI EPEA

--

IKASLE
KOPURUA

3 pertsona (kamioiko praktikak)
3 pertsona (autobuseko praktikak)

HARTZAILEAK

EAEko udal eta Foru
Aldundietako langileak, zeinak
bere lan atazengatik autobusak
edota kamioiak gidatu behar
dituzten.

HAUTATZE
IRIZPIDEAK

Beren lan zereginengatik
autobusak edota kamioiak gidatu
behar dituzten langileak.

LEHENTASUNA

Altua

IRAKASLEA

Valentin Dominguez. EEE

MATERIALA

DISEINUA

EUDEL-FORUAK-IVAP

AZPIEGITURA

Ikastaroari dagokion materiala
eskuragarri egongo da.
Ordenagailu eramangarria,
proiektagailua, papelografoa,
internetera sarbidea.

ZER LORTU NAHI DA
HELBURU
OROKORRAK

IKASLEEN HELBURUAK

GAITASUNAK

Gidaritza eraginkorra bultzatu, zeinaren bidez erregai-kontsumoaren %15a
bitarteko aurrezkia lor baitaitekeen.
Mantenu kostuaren murrizketa galgak, enbragea edo abiadura-kaxa modu ez
hain intentsiboan erabiltzearen ondorioz. Gidatzen sortzen den estres maila
murrizten denez istripuak izateko arriskua ere gutxitzen da. Guzti hori ibilbidea
egiteko denbora gehiago erabili gabe.
Prestakuntza ekintza amaitzean ikaslea gai izango da erregai-kontsumoa
murriztu eta aldi berean modu eraginkor eta ziurragoan gidatzeko.

PROGRAMA
METODOLOGIA

PROGRAMA

Erabat praktikoak diren saioak, zeinak oinarri gisa zenbait azalpen teoriko izango
dituzten.
1.- Ikastaroaren edukien aurkezpena.
2.- Gidatzeko lehen saiakera (saio praktikoa)

Gidariak irizpiderik jaso gabe, aldez aurretik aukeratutako ibilbidean
zehar gidatzea. Ikasle bakoitzak erabilitako denbora eta xahututako
erregai kopurua jasotzen da.
3.- Eraginkortasunez gidatzeko teknikak (saio teorikoa)

Tarte teoriko honetan modu eraginkorrean gidatzeko giltzarriak
adieraziko dira.
4.- Erakustaldi praktikoa

Irakasleak ikasleek aldez aurretik egindako ibilbide bera egingo du,
aurretiaz ikasi dituzten eraginkortasunez gidatzeko teknika giltzarriak
erabilita.
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IKASTAROAREN
BALORAZIOA

ZIURTAGIRIA DIGITALA:
BERTARATZEA

PREZIOA

5.- Gidatzeko bigarren saiakera (saio praktikoa)

Ikasleek hasiera batean egindako ibilbide bera egingo dute berriro,
baina oraingoan klasean ikasitako eraginkortasunez gidatzeko teknikak
erabili beharko dituzte. Ibilbidea egiteko erabilitako denbora eta erregai
kontsumoa neurtuko dira berriro.
6.- Azterketa eta ondorioak.

Emaitzen alderatzea, eta dirutan zein erregaian izandako
aurrezkiaren neurketa. CO2 isurketen neurketa.
 Ikasleen gogobetetze inkesta
 Irakaslearen balorazioa inkesta
Bete beharreko baldintzak:
 %80ko bertaratzea
Ikastaroa itxi bezain pronto ziurtagiri digitala eskuragarri izango duzu. Ziurtagiria
eskuratu ahal izateko Prestakuntza Zerbitzuko Argibideak atalera jo: Administrazio
Orokorra edo Toki Administrazioa arloetan.

0€ (AGINDUA, 2014ko abenduaren 11koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Herri Arduralaritzaren Euskal
Erakundeak ematen dituen jarduera eta zerbitzuen prezio publikoen zenbatekoa ezartzen duena).

