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[GAI107] ENERGIA ELEKTRIKOAREN SORKUNTZA ETA GARRAIOA
DATU OROKORRAK

Titulazioa ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA Arloa ENERGIA ELEKTRIKOA

Seihilabetea 2 Ikasturtea 3 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 4,5 Ordu/aste 2,06 Orduak guztira 37 irakastordu + 75,5 irak. gabeko ordu = 112,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 GARAYALDE PEREZ, ERIK

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
GAES08 - Linea elektrikoak eta energia elektrikoaren garraioa kalkulatu eta diseinatzeko gaitasuna.
GAES10 - Zentral elektrikoak diseinatzeko gaitasuna
OROKORRAK
GACG3 - Gaitasuna arazoak ekimenez konpontzeko, erabakiak hartzeko, sormenerako, eta ezagutzak, trebetasunak eta antzeak
komunikatzeko eta transmititzeko, Energiako Ingeniaritzaren jarduera profesionalaren erantzukizun etikoa eta profesionala ulertuta.
GACG4 - Energiaren esparru espezifikoan neurketak, kalkuluak, balorazioak, ikerketak, txostenak, eginkizunen planifikazioa eta antzeko
lanak egiteko ezagutzak izatea.
GACG5 - Soluzio teknikoen eragin soziala eta ingurumenekoa aztertzeko eta baloratzeko gaitasuna
GACG8 - Gaitasuna sistema, zerbitzu edo aplikazio energetikoak sortzea eta garatzea edo ustiatzea helburu duten Energiaren esparruko
proiektuak idatzi eta garatzeko, ingurumen inpaktua gutxituko duten estrategiak aplikatuta.
G_CB6 - Egoera konplexuetan edo soluzio berrien garapena eskatzen duten egoeretan jarduteko gai izatea, bai arlo akademikoan bai lan
arloan edo arlo profesionalean, bere ikasketa eremuaren barruan
ZEHARKAKOAK
GACTR2 - Bere lana jarrera kooperatibo, parte hartzaile eta erantzukizun sozialarekin egiteko gaitasuna
OINARRIZKOAK
G_CB3 - Ikasleek datu esanguratsuak biltzeko eta interpretatzeko gaitasuna izatea (eskuarki beren ikasketa eremuaren barruan), iritziak
emateko eta hausnarketa bat egiteko, izaera sozial, zientifiko edo etikoko gai garrantzitsuetan.

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RG301  Lantaldean bere gain hartzen ditu ardurak, garatu beharreko zereginak antolatu eta planifikatuz, gorabeherei aurre
eginez eta kideen partaidetza sustatuz.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

5 h. 5 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

Oharrak: Proiektuan hartutako zeharkako konpetentzien
ebaluazioa: Proiektua egiteko jarraitutako metodologia: talde-lana,
erabakiak hartzeko metodoak, konfliktoen kudeaketa... Proiektuaren
kudeaketa: helburuak, planifikazioa... Idatzizko komunikazioa
Ahozko komunikazioa

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. 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.
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  RG302  Arazoek ebazteko esku hartzen duten aldagaiak aztertzen ditu eta egoera egonkor baterako ekintzak planteatzen ditu.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

5 h. 5 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

Oharrak: Proiektuan hartutako zeharkako konpetentzien
ebaluazioa: Proiektua egiteko jarraitutako metodologia: talde-lana,
erabakiak hartzeko metodoak, konfliktoen kudeaketa... Proiektuaren
kudeaketa: helburuak, planifikazioa... Idatzizko komunikazioa
Ahozko komunikazioa

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. 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.

 
  

  

  RG304  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere, horiek guztiak modu eraginkorrean
argudiatuz eta justifikatuz, eta hizkuntza idatzia egoki erabiliz.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

4 h. 4 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

Oharrak: Proiektuan hartutako zeharkako konpetentzien
ebaluazioa: Proiektua egiteko jarraitutako metodologia: talde-lana,
erabakiak hartzeko metodoak, konfliktoen kudeaketa... Proiektuaren
kudeaketa: helburuak, planifikazioa... Idatzizko komunikazioa
Ahozko komunikazioa

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. 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: 4 h.
OG - Orduak guztira: 4 h.

 
  

  

  RG305  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere, horiek guztiak modu eraginkorrean
argudiatuz eta justifikatuz, eta ahozko hizkuntza egoki erabiliz.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

4 h. 4 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

Oharrak: Proiektuan hartutako zeharkako konpetentzien
ebaluazioa: Proiektua egiteko jarraitutako metodologia: talde-lana,
erabakiak hartzeko metodoak, konfliktoen kudeaketa... Proiektuaren
kudeaketa: helburuak, planifikazioa... Idatzizko komunikazioa
Ahozko komunikazioa

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Proiektuan zehar tutoretza bilera eta

adituekin izandako bileren bitartez, proiektua bideratu, akatsak
zuzendu eta proiektua gainditzeko oharrak ematen dira.

IO - Irakastorduak: 0 h.
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IG - Irak. gabekoak: 4 h.
OG - Orduak guztira: 4 h.

 
  

  

  RGA314  Sistema elektrikoa eta merkatu elektrikoaren funtzionamendua aztertzen ditu.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 1 h. 5 h. 6 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

2 h. 2 h.

Disziplina anitzeko ariketak ebaztea edota taldean kasuak aztertzea 4 h. 5 h. 9 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%30

Ahozko probak taldeka, gaiari buruzko gaitasun teknikoak
ebaluatzeko

%70

Oharrak: Energia iturriei buruzko lan bat egin beharko da taldeka
eta honen aurkezpena egingo da taldeka.

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ahozko probak taldeka, gaiari buruzko gaitasun teknikoak
ebaluatzeko
Oharrak: Irakasleak zuzenketak eskatzean zehaztuko da zein

gradutan den errekuperagarria lana.

IO - Irakastorduak: 7 h.
IG - Irak. gabekoak: 10 h.
OG - Orduak guztira: 17 h.

 
  

  

  RGA315  Energia elektrikoa garraiatzeko eta banatzeko lineak analizatzen ditu

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 4 h. 6 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

10 h. 10 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 12 h. 8,5 h. 20,5 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean 4 h. 8 h. 12 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%70

Froga idatziak, kodifikazio/programaziokoak eta ahozko
indibidualak ikasgaiari buruzko konpetentzia teknikoak
ebaluatzeko

%30

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Oharrak: Autoebaluazioak ez dira errekuperagarriak. Azterketaren

kasuan berriz 5etik behera ateratzen bada nahitazekoa da
errekuperaketara aurkeztea. Errekuperaketa egiten den kasuetan
ondorengo formularekin kalkulatuko da nota berria: Azterketaren
%25 + Errekuperaketaren %75

IO - Irakastorduak: 28 h.
IG - Irak. gabekoak: 20,5 h.
OG - Orduak guztira: 48,5 h.

 
  

  

  RGA316  Sare elektrikora konektatutako sorkuntza sistemak diseinatzen ditu

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

27 h. 27 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

2 h. 2 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako %100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
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lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa
Oharrak: 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.

lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 27 h.
OG - Orduak guztira: 29 h.

 

EDUKIAK

1. Sistema elektrikoa

2. Sare elektrikoen errepresentazioa

3. Alternadore sinkronoak

4. Potentzia transformadoreak

5. Linea elektrikoak

6. Potentzia Fluxuak

7. Sarera konektatutako ekipo elektronikoen diseinua

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Moodle plataforma
Ikasgaiaren apunteak
Gaiarekin lotutako web orrien kontsultak
Bideoen proiekzioak
Titulazioaren software espezifikoa
Ikasgaiaren transparentziak
Klaseko aurkezpenak

  Bibliografia
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=ENERGIA32&ejecuta=20
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