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[GIAA04] ALGEBRA LINEALA
DATU OROKORRAK

Titulazioa INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa MATEMATIKAK
Seihilabetea 2 Ikasturtea 1 Aipamena /

EspezialitateaIzaera OINARRIZKO HEZKUNTZA
Plana 2008 Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 6 Ordu/aste 3,78 Orduak guztira 68 irakastordu + 82 irak. gabeko ordu = 150 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 ABETE HUICI, JOSE MANUEL

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
KONPETENTZIAK ECTS

G1I109 - Lana argi, zehatz eta modu egituratuan komunikatzea, bai ahoz bai idatziz, ingeniaritzaren esparruan formari
dagokionez erabiltzen diren estandarrak errespetatuz.

0,4

G1I108 - Ingeniaritzaren arloko diziplina arteko problemak ebaztea, lantaldeetan parte hartuz proiektuen bitartez eta teoria eta
prozesurik garrantzitsuenak erabiliz.

0,4

G1I104 - Ingeniaritzaren arloan modelo linealak analizatu, eraiki eta ebaztea. 5,2

Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK
  RGI141  Espazio bektorialaren kontzeptua ezagutzen du eta ekuazio sistemak analizatzen ditu, teknika matrizialak erabiliz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 2 h. 6 h. 8 h.

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 20 h. 20 h. 40 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean. 4 h. 3 h. 7 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko.

%90

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

%10

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Idatzizko froga berreskuratzeko
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 26 h.
IG - Irak. gabekoak: 29 h.
OG - Orduak guztira: 55 h.

  RGI142  Espazio bektorialen arteko aplikazio linealak kalkulatzen eta interpretatzen ditu eta matrizeak diagonalizatzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 20 h. 20 h. 40 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean. 3 h. 3 h. 6 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko.

%90

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

%10

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Idatzizko froga berreskuratzeko
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 25 h.
IG - Irak. gabekoak: 25 h.
OG - Orduak guztira: 50 h.

  RGI143  Eragiketak egiten ditu geometria analitikoko hainbat elementurekin.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 11 h. 10 h. 21 h.

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

%90

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

%10

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Idatzizko froga berreskuratzeko
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 13 h.
IG - Irak. gabekoak: 12 h.
OG - Orduak guztira: 25 h.

  RGI181  Problema taldean analizatzen du, eta alderdi nagusiak identifikatzen ditu, eta irtenbideak proposatzen ditu teoria, teknika
eta prozesu egokiak aplikatuz, argudioen eta adostasunaren bitartez.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 1 h. 4 h. 5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 1 h.
IG - Irak. gabekoak: 4 h.
OG - Orduak guztira: 5 h.

  RGI182  Ideia garatu eta inplementatzen du, eta lortutako emaitzak balioztatzen ditu eta aurreikusitako helburua lortu dela
egiaztatzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 1 h. 4 h. 5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 1 h.
IG - Irak. gabekoak: 4 h.
OG - Orduak guztira: 5 h.

  RGI191  Txosten teknikoak argi, zehatz eta modu egituratuan erredaktatzen ditu, ezarritako baldintzak betez.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 1 h. 4 h. 5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 1 h.
IG - Irak. gabekoak: 4 h.
OG - Orduak guztira: 5 h.

  RGI192  Lana jendaurrean aurkezten eta defendatzen du, argi, zehatz eta modu egituratuan, ikusmenezko euskarri egokia erabiliz,
ezarritako espezifikazioen arabera.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 1 h. 4 h. 5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, proiektuan inplikatzea, egindako lana, %100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)
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lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena
eta defentsa teknikoa.
Oharrak:

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 1 h.
IG - Irak. gabekoak: 4 h.
OG - Orduak guztira: 5 h.

EDUKIAK

Matrizeak eta determinanteak.

Espazio bektoriala.

Ekuazio linealen sistemak

Aplikazio linealak

Diagonalizazioa.

Goemetria.

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Moodle plataforma
Klaseko aurkezpenak
Informatikako praktikak burutzea

Bibliografia
David C. Lay. "Algebra lineal y sus aplicaciones". Edición 3. Pearson
Educación, 2007.
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