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[GDS101] IRUDIKAPEN GRAFIKOA I
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU
GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA

Arloa IRUDIKAPEN GRAFIKOA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 1 Aipamena /
EspezialitateaIzaera OINARRIZKO HEZKUNTZA

Plana 2013 Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 6 Ordu/aste 5,89 Orduak guztira 106 irakastordu + 44 irak. gabeko ordu = 150 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 ZUGASTI TESO, FELIX

 EGIZABAL ATXAERANDIO, IKER

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GDCE04 - Ikusmen espazialerako gaitasuna eta irudikapen grafikoaren tekniken ezagutza, geometria metrikoko eta geometria deskriptiboko
metodo tradizionalen bitartez, zein ordenagailuz lagundutako diseinuko aplikazioen bitartez, Industria Diseinuaren eta Produktuen
Garapenaren ingeniariaren arazoak konpontzeko
OROKORRAK
GDCG02 - Oinarrizko gaiak eta teknologiak ezagutzea, Industria Diseinuaren eta Produktuen Garapenaren Ingeniaritzako metodo berriak eta
teknologia bereziak ikasteko gaitasuna izan dezan, eta moldakortasun handia izan dezan egoera berrietan moldatzeko

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENAE02 - Ezagutza eta ulermena: Bere ingeniaritza adarraren funtsezko kontzeptu eta alderdiak era sistematikoan ulertzea. 0,8

ENAE06 - Ingeniaritzako analisia: Ezagutu eta ulertzen dutena produktu, prozesu eta metodoen ingeniaritzaren analisian
aplikatzeko gai izatea.

2,28

ENAE09 - Ingeniaritzako proiektuak: Dauden metodoak ulertzea eta erabiltzeko gai izatea. 0,64

ENAE13 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ekipamendu, tresna eta metodo egokiak aukeratzeko eta erabiltzeko gaitasuna. 1,48

ENAE15 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Aplikagarri diren metodo eta teknikak eta beraien mugak ulertzea. 0,8

  
Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK

  RGD192  Hainbat piezaren kotak markatzen ditu, marrazketa teknikoaren arauak errespetatuz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Ariketak egitea banaka eta taldean. 13 h. 9 h. 22 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 1 h. 1 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 3 h. 3 h.

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

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%30

Ikasleek formazio jardueretan nola edo hala banaka zein
taldeka lanen bat egiten badute, horretarako propio
landutako gaitasunen profil batetik abiatuta ebaluatuko dira;
horren barruan kontuan hartuko dira ikaslearen gaitasun
teknikoa, egindako lana, entregatutako dokumentazioa
(txostenak), ahozko aurkezpena, egindako lanaren defentsa
eta ebaluazioetan zehar erakutsitako trebetasuna eta jarrera.

%60

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

%10

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Proba idatziaren errekuperazioa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 18 h.
IG - Irak. gabekoak: 12 h.
OG - Orduak guztira: 30 h.
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  RGD193  Torlojuz lotutako junturak grafikoki irudikatzen ditu, marrazketa teknikoaren arauak errespetatuz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 1 h. 1 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean. 8 h. 6 h. 14 h.

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

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Formazio ekintzetan ikasleek ariketak eta praktikak egiten
badituzte ebaluatu egingo dira, eta horren abiapuntua izango
dira egindako lana kontuan hartuko duten gaitasunen profil
bat, entregatutako dokumentazioa (txostenak), ahozko
adierazpenerako ahalmena, eta seihilekoan erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%40

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%60

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Proba idatziaren errekuperazioa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 18 h.
IG - Irak. gabekoak: 12 h.
OG - Orduak guztira: 30 h.

 

  RGD141  Oinarrizko gaien eta teknologien gaineko ezagutzak aplikatzen ditu Industria Diseinuaren Ingeniaritzari buruz duen
ezagutza handitzeko.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL 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
Ebaluzaio jarraitua
Oharrak:

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

 

  RGD191  Hainbat pieza mota irudikatzen ditu, marrazketa teknikoaren arauak errespetatuz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 70 h. 16 h. 86 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

3. bisten kontrol puntua %40

Ebakiduren control puntua %50

Lanak eskuz %5

Lanak CAD %5

Oharrak: - 3. bisten kontrol puntua %40 - Ebakiduren control puntua
%50 - Lanak eskuz %5 - Lanak CAD %5

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 70 h.
IG - Irak. gabekoak: 16 h.
OG - Orduak guztira: 86 h.

 

EDUKIAK
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1. Arauketa

 - Marra motak, delineazioa.

 - Errotulazioa.

 - Akotazioa.

2. Proiekzio sistemak

 - Hirugarren bistak.

 - Ebakidurak.

 - Lotura hariztatuak.

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Unitate didaktikoa
Moodle plataforma
Titulazioaren software espezifikoa
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