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[GDJ104] DISEINUA ETA PRODUKTUA II
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU
GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA

Arloa DISEINUAREN METODOLOGIA

Seihilabetea 2 Ikasturtea 3 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2013 Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 3 Ordu/aste 2,72 Orduak guztira [!] 49 irakastordu + 39 irak. gabeko ordu = 88 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 ELCORO DE TENA, MAITE

 NAZABAL IRAOLAGOITIA, MAITE

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

ADIERAZPEN ARTISTIKOA II
ESTETIKA II
MATERIALAK II
DISEINUAREN METODOLOGIA I

Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK

(Ez dago konpetentziarik)

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENAE03 - Ezagutza eta ulermena: Bere ingeniaritza adarraren ezagutza egokia, tartean bere eremuko abangoardiako
ezagutzaren bat sartuta.

0,6

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

0,24

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

0,2

ENAE09 - Ingeniaritzako proiektuak: Dauden metodoak ulertzea eta erabiltzeko gai izatea. 0,2

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

0,12

ENAE16 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ingeniaritzaren aplikazio praktikoaren inplikazio guztiez ohartzea. 0,44

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

0,2

ENAE19 - Zeharkako konpetentziak: Erakustea ingeniaritzaren aplikazio praktikoak dakartzan erantzukizunekiko eta gizartean
eta ingurumenean dituen ondorioekiko kontzientzia eta etika profesionalarekin, erantzukizunarekin eta ingeniaritzaren
aplikazio praktikorako arauekin konprometituta egotea.

0,8

ENAE20 - Zeharkako konpetentziak: Erakustea enpresa praktikez eta proiektuak kudeatzeko lanez jabetzen garela, bai eta
arriskuak kudeatu eta kontrolatzeko lanez ere, eta haien mugapenak ulertzea.

0,2

  
Guztira: 3

IKASTE-EMAITZAK

  RGD311  Problemen soluzioan esku hartzen duten aldagaiak aztertzen ditu eta egoera egonkor bat lortzeko ekintzak planteatzen
ditu, hainbat lantaldetan erantzukizuna hartuz, zereginak antolatuz eta planifikatuz, eta kontingentziei aurre eginez

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 5 h. 1 h. 6 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
Ebaluazio jarraitua
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 5 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 6 h.
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  RGD321  Hainbat motatako dokumentuak lantzen ditu eta horietan arazoa aztertzen eta deskribatzen du, soluzioaren garapena
eta ondorio guztiak argudiatzen ditu eta informazioa aurkezten eta partekatzen du, ahoz zein idatziz, modu etiko eta eraginkorrean

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 1 h. 6 h. 7 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
Ebaluazio jarraitua
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 1 h.
IG - Irak. gabekoak: 6 h.
OG - Orduak guztira: 7 h.

 
  RGD333  Egiten dituen analisietan elementu gakoak identifikatzen ditu, eta inplementatu egiten ditu produktuen diseinuan

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 6 h. 4 h. 10 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%70

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)
Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren
ahozko defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua
eta aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten
printzipioak eta amaierako kausak.

%30

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Feedbackaren ondoren lanaren errekuperaketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 19 h.
IG - Irak. gabekoak: 13 h.
OG - Orduak guztira: 32 h.

 
  RGD371  Erabiltzailearen ezaugarri nagusiak identifikatzen ditu, haren beharrak eta produktuaren edo diseinuaren ezaugarriak
egoki zehazteko.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Ariketak egitea banaka eta taldean. 12 h. 8 h. 20 h.

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 6 h. 4 h. 10 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%70

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)
Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren
ahozko defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua
eta aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten
printzipioak eta amaierako kausak.

%30

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Feedbackaren ondoren lanaren errekuperaketa
Oharrak:

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

 
  RGD311  Produktu bat normalizatzeko eta homologatzeko baldintzak identifikatzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 5 h. 1 h. 6 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
Ebaluazio jarraitua
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 5 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 6 h.

 
  RGD321  Produktuaren diseinuari lotutako alderdi grafikoak garatzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 1 h. 6 h. 7 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
Ebaluazio jarraitua
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 1 h.
IG - Irak. gabekoak: 6 h.
OG - Orduak guztira: 7 h.

 

EDUKIAK

1. Ikasgaiari sarrera

2. Ontzi eta bilgarrien modulu teorikoa

 2.1 Ontzi eta bilgarrien historia eta joerak

 2.2 Komunikazio, erabilpen eta teknika balioak

 2.3 Jasangarritasun estrategiak

3. Modulu praktikoa

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak
Bibliografia

Somoza, E y Gandman, A. Packaging. Aprender el envase. Buenos
Aires:Bobuko. 2006
Hampshire, M y stephenson, K. democratics. Packaging. Cómo
diseñar envases para un público concreto. Barcelona: Index. 2008
Dupuis, S and Silva, J. Packaging Design workbook. Paperback
Edition. Massachusetts: rockpor Publishers. 2011
Rosner, M and Krasovec, S.A. Packaging design. Successful product
branding from concept to shelf. New Jersey. 2009
 Rob W., Bronwen, E., Marianne K., Sharon W. Good Packaging
Explained: Top Design Professionals Critique 300 Package Designs
and Explain What Makes Them Work. Beverly:Rockport Publishers.
2009
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Vidales, M.D. Historia del envase: el envase en el tiempo. Trillas.
1999
Cervera, A.L. Envase y Embalaje. Esic Editorial. 1998

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[GDJ104] DISEINUA ETA PRODUKTUA II 4/4  

http://www.tcpdf.org

