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[GADD01] ADIERAZPEN GRAFIKOA
DATU OROKORRAK

Titulazioa ENERGIA INGENIARITZAKO GRADUA Arloa ADIERAZPEN GRAFIKOA
Seihilabetea 1 Ikasturtea 1 Aipamena /

EspezialitateaIzaera OINARRIZKO HEZKUNTZA
Plana 2013 Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 6 Ordu/aste 2,78 Orduak guztira 50 irakastordu + 100 irak. gabeko ordu = 150 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 GALLO FERNANDEZ, ANGEL

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
KONPETENTZIAK ECTS

G1A106 - Osagai elektromekanikoen planoak interpretatzea eta irudikatzea, irudikapen grafikoko teknikak erabiliz. 5,2

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

Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK
  RGA161  Kodifikazio estandarra eta marrazketa industrialeko tresnak erabiltzea.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 10 h. 10 h. 20 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 10 h. 10 h. 20 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
Kontrol-puntuen errekuperaketak
Ebaluaketa jarraia lanak errekuperatzeko
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 20 h.
IG - Irak. gabekoak: 20 h.
OG - Orduak guztira: 40 h.

  RGA162  Aurrez ezarritako denbora tarte batean, proposatutako edozein pieza zuzen marraztea eta definitzea.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Ariketak egitea banaka eta taldean. 15 h. 20 h. 35 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
Kontrol-puntuen errekuperaketa
Ebaluazio jarraia lanak errekuperatzeko
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 15 h.
IG - Irak. gabekoak: 30 h.
OG - Orduak guztira: 45 h.

  RGA163  Edozein multzoren piezak zuzen irudikatzea, irudikatzeko eta kotak markatzeko arauei jarraituz, bai 2Dn bai 3Dn, CAD
programen laguntzarekin.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 15 h. 15 h. 30 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 15 h. 15 h.
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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
Kontrol-puntuen errekuperaketa
Ebaluaketa jarraia lanak errekuperatzeko
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 15 h.
IG - Irak. gabekoak: 30 h.
OG - Orduak guztira: 45 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.

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 defentsa (%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 defentsa (%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.
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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 defentsa (%35)
Beste atalekin (analisia eta garapena, produktua, txostenaren egitura
eta aurkezpena) batez besteko ponderatua egiteko atera beharreko
gutxieneko nota: 3

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ebaluaketa 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.

  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 defentsa (%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

1.- Arauketa

1.1 Errotulazioa

1.2 Formatuak (din-4)

1.3 Marren arauketa (din15)

1.4 Eskalak

1.5 Harien errepresentazioa

1.6 Akotazioa

2.- Proiekzio sistemak

2.1 Oinarrizko ideiak

2.2 Proiekzio ortogonala

2.3 Proiekzio ortogonaleko sistemak
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2.4 Proiekzio-sistemen aplikazioa

3.-Ebakidurak

3.1 Materialen irudikapenerako marradurak

3.2 Kasu bereziak

4.- Multzo mekanikoak

4.1 Multzoen marrazketa

4.2  Multzoen irudikapena

4.3 Despieze-marrazketa

5.- Lotura hariztatuak

5.1 Torlojozko lotura

5.2 Hariak

5.3 Elementu arautuak

5.4 Aplikazio- ariketak

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Moodle plataforma
Klaseko aurkezpenak

Bibliografia
Técnicas de expresión gráfica (1). Ed. BRUÑO-EDEBE
Técnicas de expresión gráfica (2). Ed. BRUÑO-EDEBE
Técnicas Gráficas (FORMACION PROFESIONAL). EDITORIAL
DONOSTIARRA
Normalización del Dibujo Técnico-Cándido Preciado y Francisco
Jesús Moral . EDITORIAL DONOSTIARRA
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