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[GDU101] ADIERAZPEN ARTISTIKOA I
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU
GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA

Arloa ADIERAZPEN ARTISTIKOA

Seihilabetea 2 Ikasturtea 1 Aipamena /
EspezialitateaIzaera OINARRIZKO HEZKUNTZA

Plana 2013 Hizkuntza EUSKARA

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

IRAKASLEAK
 AZPI-ATORRASAGASTI URIZAR, AINARA

 AZPI-IRIARTE AZPIAZU, DANEL

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GDCE11 - Produktuen balio erantsia identifikatzen eta irudikatzen du
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

ENAE09 - Ingeniaritzako proiektuak: Dauden metodoak ulertzea eta erabiltzeko gai izatea. 1,4

ENAE10 - Ikerketa eta berrikuntza: Bilaketa bibliografikoak egiteko gaitasuna, baita base datuak eta beste informazio iturri
batzuk erabiltzeko ere.

0,4

ENAE13 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ekipamendu, tresna eta metodo egokiak aukeratzeko eta erabiltzeko gaitasuna. 1,2

ENAE15 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Aplikagarri diren metodo eta teknikak eta beraien mugak ulertzea. 1,2

ENAE18 - Zeharkako konpetentziak: Metodo desberdinak erabiltzea ingeniarien komunitatearekin eta gizartearekin oro har
modu eraginkorrean komunikatzeko.

1

  
Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK

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

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

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

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ariketen zuzenketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 12 h.
IG - Irak. gabekoak: 8 h.
OG - Orduak guztira: 20 h.

 

  RGD1103  Produktuak eta materialak irudikatzeko teknikak menperatzen ditu, produktuak irudikatzeko.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Ariketak egitea banaka eta taldean. 56 h. 44 h. 100 h.
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Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 12 h. 12 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 10 h. 8 h. 18 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.

%25

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.

%75

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ariketen zuzenketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 78 h.
IG - Irak. gabekoak: 52 h.
OG - Orduak guztira: 130 h.

 

EDUKIAK

1.- Lerroen erabilera  'Sketch'.

a. Perspektiba

b. Oinarrizko geometriak

c. Geometrien loturak

d. Itzalak

 

2.- Koloreztatzea.

a. Errotulagailu eta margoen erabilera

b. Oinarrizko geometrien koloreztatzea

c. Produktuen koloreztatzea

 

3.- Materialen errepresentazioa.

a. Kromoa

b. Beira

c. Egurra

 

4.- Xehetasunak.

a. Botoiak

b. Pantailak

 

 

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
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Baliabide didaktikoak
Unitate didaktikoa
Moodle plataforma
Klaseko aurkezpenak

Bibliografia
EISSEN, Koos; STEUR, Roselien. Sketching: drawing techniques for
product design. 8ª edición. Amsterdam: BIS, 2010
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