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[GDCC01] IRUDIKAPEN GRAFIKOA I
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU
GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA

Arloa MARRAZKETA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 1 Aipamena /
EspezialitateaIzaera OINARRIZKO HEZKUNTZA

Plana 2008 Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 6 Ordu/aste 5 Orduak guztira 90 irakastordu + 60 irak. gabeko ordu = 150 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 (Ez dago irakaslerik)

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
KONPETENTZIAK ECTS

CGD112 - Diseinuaren prozesua eta POPBL metodologia ezagutu eta aplikatzen ditu 0,16

CGD107 - Piezen planoak interpretatu eta irudikatu 4,08

CGD110 - Elkarrizketak eta dokumentazio teknikoa ulertzen dituzte, txostenak idazten dituzte eta gai dira aurkezpenak hainbat
hizkuntzatan egiteko

0,08

CGD101 - Ingeniaritzako ezagutzekin lotutako notazio eta terminologia ezagutu eta aplikatu 0,2

CGD111 - Taldean lan egin, ikasten ikasi, arazoak konpondu 0,92

CGD106 - Informazioa gestionatzeko, tresna informatikoak eta IKTak erabili 0,56

  
Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK

  RGD104  Kodifikazio estandarra eta marrazketa industrialeko tresnak erabili.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Ariketak egitea banaka eta taldean 5 h. 3 h. 8 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Errotulazioa, normalizazioa eta errepresentazio arauen
betetze maila marrazketan

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ez dago errekuperaketarik. ikasketa jarraian da eta egindako lan
guztien batazbestekotik ateratzen da azken nota
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 5 h.
IG - Irak. gabekoak: 3 h.
OG - Orduak guztira: 8 h.

 

  RGD105  Aurrez ezarritako denbora tarte batean, proposatutako edozein piezaren bista guztiak zuzen marraztu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak 4 h. 2 h. 6 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 15 h. 9 h. 24 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Superar el punto de control con una nota mínima de 5. A la
nota del punto de control se le podran sumar hasta 0,5
puntos en función de la calidad de los trabajos realizados.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Superar con una nota mínima de 5 la recuperación del punto de
control.
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 19 h.
IG - Irak. gabekoak: 11 h.
OG - Orduak guztira: 30 h.

 

  RGD106  Aurrez ezarritako denbora tarte batean, proposatutako edozein piezaren ebakidura zuzen marraztu
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FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Ariketak egitea banaka eta taldean 15 h. 9 h. 24 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak 5 h. 3 h. 8 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

[!] Superar el punto de control con una nota mínima de 5. A
la nota del punto de control se le podrán sumar hasta 0,5
puntos en función de la calidad de los trabajos realizados

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
[!] Superar con una nota mínima de 5 la recuperación del punto de
control.
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 20 h.
IG - Irak. gabekoak: 12 h.
OG - Orduak guztira: 32 h.

 

  RGD107  Aurrez ezarritako denbora tarte batean, proposatutako edozein piezaren perspektiba isometrikoa zuzen marraztu

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Ariketak egitea banaka eta taldean 2 h. 4 h. 6 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak 2 h. 3 h. 5 h.

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan 1 h. 1 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Superar el punto de control con una nota mínima de 5. A la
nota del punto de control se le podrán sumar hasta 0,5
puntos en función de la calidad de los trabajos realizados.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Superar con una nota mínima de 5 la recuperación del punto de
control.
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 5 h.
IG - Irak. gabekoak: 8 h.
OG - Orduak guztira: 13 h.

 

  RGD108  Aurrez ezarritako denbora tarte batean eta arauak errespetatuta, torlojuz lotutako edozein lotura zuzen marraztu

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak 4 h. 2 h. 6 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 12 h. 6 h. 18 h.

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan 3 h. 3 h. 6 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

[!] Superar el punto de control con una nota mínima de 5. A
la nota del punto de control se le podrán sumar hasta 0,5
puntos en función de la calidad de los trabajos realizados.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
[!] Superar con una nota mínima de 5 la recuperación del punto de
control.
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 19 h.
IG - Irak. gabekoak: 11 h.
OG - Orduak guztira: 30 h.

 

  RGD109  Aurrez ezarritako denbora tarte batean, edozein pieza zuzen marraztu eta definitu

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Ariketak egitea banaka eta taldean 10 h. 8 h. 18 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea 10 h. 5 h. 15 h.

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan 2 h. 2 h. 4 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

[!] Calidad de los ejercicos realizados en el semestre. %80

[!] Calidad de los planos del informe final del POPBL. %20

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
[!] Repetir los trabajos del semenstre que no superen el nivel
exigido.
Oharrak:
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IO - Irakastorduak: 22 h.
IG - Irak. gabekoak: 15 h.
OG - Orduak guztira: 37 h.

 

EDUKIAK

1.- Normalización
2.- Sistemas de proyección
3.- Cortes y secciones
4.- Perspectivas
4.- Uniones atornilladas
5.- Conjuntos mecánicos
6.- DAO 2D

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

MGEP Arauketa Unitate didaktikoa
MGEP Ariketa I Unitate didaktikoa
Portatila eta kanoia

Bibliografia
TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA (1). Ed. BRUÑO-EDEBE
TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA (2). Ed. BRUÑO-EDEBE
TECNICAS GRAFICAS (FORMACION PROFESIONAL). EDITORIAL
DONOSTIARRA
NORMALIZACION DEL DIBUJO INDUSTRIAL. EDITORIAL
DONOSTIARRA
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