
Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Ikasturtea: 2017 / 2018 - Ikasgaiaren planifikazioa

[GBLL01] MEDIKUNTZAKO TRESNERIA, PROTESIAK ETA  INPLANTEAK
DATU OROKORRAK

Titulazioa BIOMEDIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa MEDIKUNTZA GAILUAK

Seihilabetea 1 Ikasturtea 2 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2013 Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 4,5 Ordu/aste 3,78 Orduak guztira 68 irakastordu + 44,5 irak. gabeko ordu = 112,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 ARISTIMUÑO OSORO, PATXI XABIER

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
KONPETENTZIAK ECTS

G1B213 - Txosten teknikoak idaztea, eta ahoz azaltzea, informazio modu etikoan eta eraginkorrean kudeatuta eta antolatuta. 0,2

G1B203 - Osasunaren alorrean erabiltzen diren medikuntzako tresnak eta inplanteak ezagutzea eta ulertzea 4,04

G1B212 - Arazoak ebaztea planteatutako konponbidearen ondorioak baloratuz eta bere lantaldearekin batera koordinatuta eta
elkarreraginean arituta eta lanean giro ona sortzen lagunduta.

0,24

  
Guztira: 4,48

IKASTE-EMAITZAK

  RGB231  Protesiak eta inplanteak sailkatzen ditu ordezten duten eginkizunaren arabera

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 12 h. 4 h. 16 h.

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 10 h. 3 h. 13 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
[!] prueba escrita
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 22 h.
IG - Irak. gabekoak: 7 h.
OG - Orduak guztira: 29 h.

 

  RGB232  Protesi eta inplanteen ezaugarri funtzionalak definitzen ditu

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 8 h. 2 h. 10 h.

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 10 h. 2 h. 12 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%70

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

%10

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%20

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
[!] Prueba escrita
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 18 h.
IG - Irak. gabekoak: 4 h.
OG - Orduak guztira: 22 h.
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  RGB233  Tresneria medikoa identifikatu eta sailkatzen du, bere aplikazioaren arabera, eta tresneria medikoaren oinarrizko
funtzionamendua ezagutzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 18 h. 10 h. 28 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea. 5 h. 5 h. 10 h.

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 5 h. 7,25 h. 12,25 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%70

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

%10

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

%20

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
[!] Prueba escrita
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 28 h.
IG - Irak. gabekoak: 22,25 h.
OG - Orduak guztira: 50,25 h.

 

  RGB2211  Bere lana taldeko gainerako kideen lanarekin koordinatzen du, eta bere taldean egin beharreko lanak egiten eta lan
giro egokia sortzen laguntzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 4 h. 4 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

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

 

  RGB2212  Problema bat definitu edo ebatzi ahal izateko teoria, metodoak edo teknologia esanguratsuen hautapena argudiatzen
du, nazioarteko bibliografia erabiliz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2,25 h. 2,25 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 2,25 h.
OG - Orduak guztira: 2,25 h.

 

  RGB2311  Txosten teknikoak erredaktatzen ditu atalen arteko koherentziak azpimarratuz. Dokumentazioa egoki antolatzea
dokumentua entregatu aurretik bete beharreko baldintza izango da.
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FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 2 h.

 

  RGB2312  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 PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 3 h. 3 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 3 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 

EDUKIAK

* Introducción

* Higiene, asepsia, antisepsia

* Anestesia

* Instrumental

* Endoscopia

* Implantes

* Prótesis

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Kanpoko ponenteen hitzaldiak
Artikulu teknikoak
Gaiarekin lotutako web orrien kontsultak
Klaseko aurkezpenak
Bideoen proiekzioak
Laborategiko praktikak burutzea

Bibliografia
Instrumentación Quirúrgica. Principios y practica. Edt. Médica
panamericana.
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