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[GDI102] INGELES TEKNIKOA II
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU
GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA

Arloa INGELES TEKNIKOA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 2 Aipamena /
EspezialitateaIzaera HAUTAZKOA

Plana 2013 Hizkuntza ENGLISH

Kredituak 3 Ordu/aste 2,5 Orduak guztira 45 irakastordu + 30 irak. gabeko ordu = 75 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 AZPI-MANRIQUE, SARO (ML)

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
OINARRIZKOAK
G_CB2 - Ikasleek ezagutzak beren lanean edo bokazioan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta argudioak landuz eta defendatuz eta
norberaren ikasketa arloan arazoak konponduz frogatu ohi diren konpetentziak edukitzea.
G_CB4 - Ikasleek informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak transmititu ahal izatea publiko espezializatuari zein espezializatu gabeari.

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

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

1,2

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

1,8

  
Guztira: 3

IKASTE-EMAITZAK

  RGD211  Bere lana taldeko gainerako kideen lanarekin koordinatzen du eta bere taldean egin beharreko lanak egiten eta lan giro
egokia sortzen laguntzen du, erabakiak elkarrekin hartuz ea hautatutako aukeren ondorioak baloratuz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 1 h. 2,5 h. 3,5 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 6 h. 1,5 h. 7,5 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. ,5 h. 1,5 h. 2 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean. 1,5 h. ,5 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%60

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

%40

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Proba idatziaren errekuperazioa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 9 h.
IG - Irak. gabekoak: 6 h.
OG - Orduak guztira: 15 h.

 

  RGD231  Modu autonomoan zein taldean lan egiten du, metodologia aktiboak ezarriz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 1 h. 2,5 h. 3,5 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 6 h. 1,5 h. 7,5 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. ,5 h. 1,5 h. 2 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean. 1,5 h. ,5 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko %60

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Proba idatziaren errekuperazioa
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gaitasun teknikoak ebaluatzeko.
Gaitasun teknikoa, proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa.

%40

Oharrak:

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 9 h.
IG - Irak. gabekoak: 6 h.
OG - Orduak guztira: 15 h.

 

  RGD241  Konponbideak aztertu eta proposatzen ditu ingeniaritzako arazoetarako.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 2 h. 5 h. 7 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 12 h. 3 h. 15 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 1,5 h. 2,5 h. 4 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean. 2,5 h. 1,5 h. 4 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%60

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

%40

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Proba idatziaren errekuperazioa
Oharrak:

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

 

  RGD221  Problema aztertu eta deskribatzen du, ebazpenaren garapena argudiatzen du eta ondorioak eraginkortasunez
komunikatzen ditu ahoz zein idatziz

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

Ariketak egitea banaka eta taldean. 5 h. 2 h. 7 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 1 h. 1 h. 2 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean. 1 h. 1 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%60

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

%40

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Proba idatziaren errekuperazioa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 9 h.
IG - Irak. gabekoak: 6 h.
OG - Orduak guztira: 15 h.

 

EDUKIAK

1. PRONUNCIATION

 - Vowel Sounds

 - Word stress

 - Consonants at the start of syllables

 - Consents at the end of syllables
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 - Syllables: Plurals and other -s endings

 - Syllables: Adding past time endings

 - Stress in two-syllable words

2. USE OF ENGLISH

 - Reporting people&rsquo;s words and thoughts

 - Reporting statements

 - Reporting offers, suggestions, etc.

 - Prepositions of time and place

 - Connecting and linking words

 - Time

 - Condition

 - Cause, reason, purpose and result

 - Concession and contrast

 - Addition

 - Text-referring words

 - Vocabulary

 - Uncountable nouns

 - Words that only occur in the plural

 - Countable and uncountable nouns with different meanings

 - Collective nouns

 - Making uncountable nouns countable

 - Phrasal verbs: come, get, go, look, make

 - Idioms

3. READING/LISTENING/SPEAKING/WRITING ACTIVITIES

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak
Bideoen proiekzioak

Bibliografia
(Ez dago bibliografiarik)
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