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[GAAA03] KALKULUA II
DATU OROKORRAK

Titulazioa ENERGIA INGENIARITZAKO GRADUA Arloa MATEMATIKA
Seihilabetea 2 Ikasturtea 1 Aipamena /

EspezialitateaIzaera OINARRIZKO HEZKUNTZA
Plana 2013 Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 6 Ordu/aste 4,78 Orduak guztira 86 irakastordu + 64 irak. gabeko ordu = 150 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 LIZARRIBAR MORAIZ, JATSU

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

KALKULUA I
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
KONPETENTZIAK ECTS

G1A112 - Lana argi, zehatz eta modu egituratuan komunikatzea, bai ahoz bai idatziz, ingeniaritzaren esparruan formari
dagokionez erabiltzen diren estandarrak errespetatuz.

0,4

G1A108 - Energiaren ingeniaritzaren arloko diziplina arteko problemak ebaztea, lantaldeetan parte hartuz proiektuen bitartez eta
teoria eta prozesurik garrantzitsuenak erabiliz.

0,4

G1A103 - Kalkuluaren printzipio matematikoak aplikatzen ditu Ingeniaritzako oinarrizko problemak ebazteko, metodo analitikoak
edo zenbakizkoak erabiliz.

5,2

Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK
  RGA133  Matematikako ezagutzak aplikatzen ditu hainbat aldagaitako problemak ebazteko.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 40 h. 40 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 14 h. 30 h. 44 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean. 6 h. 6 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 10 h. 10 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko.

%80

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei eta laborategiko praktikei buruz.

%20

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako idatzizko froga
Oharrak: Errekuperaketak pisu hirukoitza du

IO - Irakastorduak: 70 h.
IG - Irak. gabekoak: 30 h.
OG - Orduak guztira: 100 h.

  RGA134  Funtzioak analizatzen ditu Fourier serieetako garapenak erabiliz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 9 h. 9 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 3 h. 10 h. 13 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean. 2 h. 2 h. 4 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 2 h. 2 h. 4 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko.

%80

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei eta laborategiko praktikei buruz.

%20

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako idatzizko froga
Oharrak: Errekuperaketak pisu hirukoitza du

IO - Irakastorduak: 16 h.
IG - Irak. gabekoak: 14 h.
OG - Orduak guztira: 30 h.

  RGA181  Problema taldean analizatzen du, eta alderdi nagusiak identifikatzen ditu, eta irtenbideak proposatzen ditu teoria, teknika
eta prozesu egokiak aplikatuz, argudioen eta adostasunaren bitartez.
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FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 5 h. 5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)
Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren ahozko
defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua eta
aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten printzipioak
eta amaierako kausak.

%100

Oharrak: Proiektuaren aurreazterketa ( % 10 ).Proiektuaren garapena
( % 40 ).Txostenaren egitura ( % 10 ). Aurkezpenaren egitura eta
ahozko komunikazioaren kalitatea ( % 5 ).Proiektuaren banako defensa
( % 35 ).Beste atalekin ( analisia eta garapena,produktua,txostenaren
egitura eta aurkezpena) batez besteko ponderatua egiteko atera
beharreko gutxieneko nota:3

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ebaluazio jarraia
Oharrak: Proiektuan zehar tutoretza bilera eta adituekin izandako
bileren bitartez,proiektua bideratu,akatsak zuzendu eta proiektua
gainditzeko oharrak ematen dira.

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 5 h.
OG - Orduak guztira: 5 h.

  RGA182  Ideia garatu eta inplementatzen du, eta lortutako emaitzak balioztatzen ditu eta aurreikusitako helburua lortu dela
egiaztatzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 5 h. 5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)
Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren ahozko
defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua eta
aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten printzipioak
eta amaierako kausak.

%100

Oharrak: Proiektuaren aurreazterketa ( % 10 ).Proiektuaren garapena
( % 40 ).Txostenaren egitura ( % 10 ). Aurkezpenaren egitura eta
ahozko komunikazioaren kalitatea ( % 5 ).Proiektuaren banako defensa
( % 35 ).Beste atalekin ( analisia eta garapena,produktua,txostenaren
egitura eta aurkezpena) batez besteko ponderatua egiteko atera
beharreko gutxieneko nota:3

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ebaluazio jarraia
Oharrak: Proiektuan zehar tutoretza bilera eta adituekin izandako
bileren bitartez,proiektua bideratu,akatsak zuzendu eta proiektua
gainditzeko oharrak ematen dira.

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 5 h.
OG - Orduak guztira: 5 h.

  RGA191  Txosten teknikoak argi, zehatz eta modu egituratuan erredaktatzen ditu, ezarritako baldintzak betez.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 5 h. 5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)
Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren ahozko
defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua eta
aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten printzipioak
eta amaierako kausak.

%100

Oharrak: Proiektuaren aurreazterketa ( % 10 ).Proiektuaren garapena
( % 40 ).Txostenaren egitura ( % 10 ). Aurkezpenaren egitura eta
ahozko komunikazioaren kalitatea ( % 5 ).Proiektuaren banako defensa
( % 35 ).Beste atalekin ( analisia eta garapena,produktua,txostenaren
egitura eta aurkezpena) batez besteko ponderatua egiteko atera
beharreko gutxieneko nota:3

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ebaluazio jarraia
Oharrak: Proiektuan zehar tutoretza bilera eta adituekin izandako
bileren bitartez,proiektua bideratu,akatsak zuzendu eta proiektua
gainditzeko oharrak ematen dira.
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IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 5 h.
OG - Orduak guztira: 5 h.

  RGA192  Lana jendaurrean aurkezten eta defendatzen du, argi, zehatz eta modu egituratuan, ikusmenezko euskarri egokia erabiliz,
ezarritako espezifikazioen arabera.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 5 h. 5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)
Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren ahozko
defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua eta
aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten printzipioak
eta amaierako kausak.

%100

Oharrak: Proiektuaren aurreazterketa ( % 10 ).Proiektuaren garapena
( % 40 ).Txostenaren egitura ( % 10 ). Aurkezpenaren egitura eta
ahozko komunikazioaren kalitatea ( % 5 ).Proiektuaren banako defensa
( % 35 ).Beste atalekin ( analisia eta garapena,produktua,txostenaren
egitura eta aurkezpena) batez besteko ponderatua egiteko atera
beharreko gutxieneko nota:3

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ebaluazio jarraia
Oharrak: Proiektuan zehar tutoretza bilera eta adituekin izandako
bileren bitartez,proiektua bideratu,akatsak zuzendu eta proiektua
gainditzeko oharrak ematen dira.

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 5 h.
OG - Orduak guztira: 5 h.

EDUKIAK

Funtzio Aldagaianitzak.

Deribatu partzialak.

Integral anizkoitzak.

Ekuazio diferentzialak.

Fourier-en serieak

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak
Moodle plataforma
Klaseko aurkezpenak
Ikasgaiaren transparentziak

Bibliografia
Robert T. Smith: " Cálculo I eta II " Mc Graw-Hill
Gerald L:Bradley: " Cálculo Vol 1 y 2 " Prentice Hall
Salas Hill Calculus II
S. Ross " Ecuaciones diferenciales " Ed. Reverté
Martínez Sagarzazu. " Ekuazio diferentzialak " . UPV
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