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[GDN102] LAN-IKASTE PARTEKATZEA II
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU
GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA

Arloa  KANPO PRAKTIKAK

Seihilabetea 2 Ikasturtea 2 Aipamena /
EspezialitateaIzaera HAUTAZKOA

Plana 2013 Hizkuntza CASTELLANO/EUSKARA

Kredituak 3 Ordu/aste 0 Orduak guztira 0 irakastordu + 75 irak. gabeko ordu = 75 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 JUSTEL LOZANO, DANIEL

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
OROKORRAK
GDCB6 - Egoera konplexuetan edo soluzio berrien garapena eskatzen duten egoeretan jarduteko gai izatea, bai arlo akademikoan bai lan
arloan edo arlo profesionalean, Industria Diseinuaren eta Produktuen Garapenaren Ingeniaritzaren barruan
GDCG03 - Neurketak, kalkuluak, balorazioak, azterketak, txostenak, zereginen planifikazioa eta antzeko beste lan batzuk egiteko ezagutzak,
Industria Diseinuaren eta Produktuen Garapenaren Ingeniaritzaren arlo zehatzean
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

ENAE05 - Ingeniaritzako analisia: Ezagutu eta ulertzen dutena ingeniaritzako arazoak identifikatu, formulatu eta ebazteko
erabili ahal izatea, ezarritako metodoez baliatuta.

0,2

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

0,2

ENAE11 - Ikerketa eta berrikuntza: Esperimentuak diseinatu eta egiteko gaitasuna, baita datuak interpretatu eta ondorioak
ateratzeko ere.

0,2

ENAE16 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ingeniaritzaren aplikazio praktikoaren inplikazio guztiez ohartzea. 0,6

ENAE17 - Zeharkako konpetentziak: Modu eraginkorrean funtzionatzea, bai bakarka bai lantaldean. 0,6

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

0,6

ENAE21 - Zeharkako konpetentziak: Etengabeko prestakuntzaren premia onartzea eta gai izatea geure borondatez
prestakuntza hori egiteko.

0,6

  
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

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan ebazteko praktikak. 15 h. 15 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Kanpoko praktiken garapenean izandako aurrerapenaren
ebaluazioa. Txosten idatzia eta aurkezpena.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Errekuperazio jarraitua
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 15 h.
OG - Orduak guztira: 15 h.

 

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

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

[GDN102] LAN-IKASTE PARTEKATZEA II 1/2  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Ikasturtea: 2015 / 2016 - Ikasgaiaren planifikazioa

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan ebazteko praktikak. 15 h. 15 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Kanpoko praktiken garapenean izandako aurrerapenaren
ebaluazioa. Txosten idatzia eta aurkezpena.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Errekuperazio jarraitua
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 15 h.
OG - Orduak guztira: 15 h.

 

  RGD241  Konponbideak aztertu eta proposatzen ditu ingeniaritzako arazoetarako.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan ebazteko praktikak. 30 h. 30 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Kanpoko praktiken garapenean izandako aurrerapenaren
ebaluazioa. Txosten idatzia eta aurkezpena.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Errekuperazio jarraitu
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 30 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

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan ebazteko praktikak. 15 h. 15 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Kanpoko praktiken garapenean izandako aurrerapenaren
ebaluazioa. Txosten idatzia eta aurkezpena.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Errekuperazio jarraitua
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 15 h.
OG - Orduak guztira: 15 h.

 

EDUKIAK

Kanpoko praktiketan esleitutako atazak burutzea.

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Praktiken garapenerako baliabide materialak eta formatiboak
Praktiken garapenerako lanpostua
Praktiketako tutorearen eta zuzendariaren laguntza

Bibliografia
(Ez dago bibliografiarik)
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