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DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA ELEKTRONIKAKO INGENIARITZA
GRADUA

Arloa INDUSTRIA ELEKTRONIKOA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 4 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2012 Modalitatea Presentziala Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 3 Ordu/aste 2,56 Orduak guztira 46 irakastordu + 29 irak. gabeko ordu = 75 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 UGARTE NAVARRO, CECILIO

 SERRANO JIMENEZ, DANIEL

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GEI09 - Ekoizpen eta fabrikazio sistemei buruzko oinarrizko ezagutzak.
ZEHARKAKOAK
GEG01 - Ezagutza aurreratuak eskuratuta izana eta bere ikasketen arloari buruzko alderdi teoriko eta praktikoak eta lan metodologia ulertu
izana erakustea, dena sakon eskuratuta, ezagutzaren abangoardiara heltzeko moduan
GEG02 - Eurek landutako eta defendatutako argudioak edo prozedurak erabiliz, dauzkaten ezagutzak aplikatu ahal izatea, ulertaraztea eta
arazoak bideratzeko ahalmenak erakustea ideia sortzaileak eta berritzaileak behar dituzten lan eremu konplexuetan edo profesional eta
espezializatuetan
GEG03 - Gai izatea datuak eta informazioak biltzeko, gero beraien ondorioak arrazoitzeko erabiltzeko, eta tartean, beharrezkoa eta egokia
denean, maila sozialeko, zientifikoko edo etikoko gaiei buruzko hausnarketa gehituz bere ikasketa eremuaren barruan

IKASTE-EMAITZAK

  RGE491  Elektronika aurreratuko aplikazioak aztertzen ditu, hobekuntzak eta benetako arazoetarako soluzioak proposatuta.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 15 h. 15 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 8 h. 14,5 h. 22,5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%80

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei eta laborategiko praktikei buruz.

%20

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Idatzizko azterketa
Egindako lana zuzendu

IO - Irakastorduak: 23 h.
IG - Irak. gabekoak: 14,5 h.
OG - Orduak guztira: 37,5 h.

 

  RGE492  Altzairuaren galdaketarako arkuzko labeak aztertzen ditu eta prozesua optimizatzen du

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 6 h. 6 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean. 2 h. 5 h. 7 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

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Egindako lana zuzendu
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IO - Irakastorduak: 8 h.
IG - Irak. gabekoak: 5 h.
OG - Orduak guztira: 13 h.

 

  RGE493  Xafla mozteko lerroen, desbobinatzeko makinen eta zizaila bolanteen elementuak analizatzen ditu

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 11 h. 11 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean. 4 h. 9,5 h. 13,5 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

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Egindako lana zuzendu

IO - Irakastorduak: 15 h.
IG - Irak. gabekoak: 9,5 h.
OG - Orduak guztira: 24,5 h.

 

EDUKIAK

1. Zatia

1.- Korronte alternako arku labe &#8203;&#8203;baten analisia

2.- Bobinagailuaren modelaketa

3.- Zizaila hegalari birakorren kontrola

 

2. Zatia

Sorkuntza elektrikorako sistemak 

Sistema elektrikoen analisia 

Merkatu elektrikoa
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BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren gardenkiak
Moodle plataforma
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