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[GIPP04] POPBL 4
DATU OROKORRAK

Titulazioa INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa POPBLA
Seihilabetea 2 Ikasturtea 2 Aipamena /

EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA
Plana 2008 Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 1.5 Ordu/aste 1,56 Orduak guztira 28 irakastordu + 9,5 irak. gabeko ordu = 37,5 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 BASAGOITI ASTIGARRAGA, ROSARIO MARIA
 EREÑO INCERA, ANA MONSERRAT
 GOMEZ DIEZ, CARLOS PEDRO
 MARKIEGI GONZALEZ, URTZI
 ARANA AREXOLALEIBA, NESTOR

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

POPBL 1
POPBL 2
POPBL 3

Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
KONPETENTZIAK ECTS

G2I213 - Txosten teknikoak idaztea, eta ahoz azaltzea, informazioa modu etikoan eta eraginkorrean kudeatuz eta antolatuz. 0,4

G2I212 - Arazoak konpontzea planteatutako konponbidearen ondorioak baloratuz eta bere lantaldearekin batera koordinatuta
eta elkarreraginean arituta eta lanean giro ona sortzen lagunduta.

1,08

Guztira: 1,48

IKASTE-EMAITZAK
  RGI2211  Bere lana taldeko gainerako kideen lanarekin koordinatzen du, eta bere taldean egin beharreko lanak egiten eta lan giro
egokia sortzen laguntzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 10 h. 3 h. 13 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

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 10 h.
IG - Irak. gabekoak: 3 h.
OG - Orduak guztira: 13 h.

  RGI2212  Teoria, metodoak edo teknologia esanguratsuen hautapena argudiatzen du, nazioarteko bibliografia erabiliz arazo bat
definitu edo ebatzi ahal izateko.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 9 h. 5 h. 14 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

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 9 h.
IG - Irak. gabekoak: 5 h.
OG - Orduak guztira: 14 h.

[GIPP04] POPBL 4 1/2  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Ikasturtea: 2014 / 2015 - Ikasgaiaren planifikazioa

  RGI2311  Txosten teknikoak erredaktatzen ditu atalen arteko koherentziak azpimarratuz. Dokumentazioa egoki antolatzea
dokumentua entregatu aurretik bete beharreko baldintza izango da.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 5 h. 1,5 h. 6,5 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

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

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

  RGI2312  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 /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 4 h. 4 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

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 4 h.
IG - Irak. gabekoak: 0 h.
OG - Orduak guztira: 4 h.

EDUKIAK

Posterrak diseinatu.

Bideoak egin.

Taldeko lana. Proiektuak kudeatu.

Aukera ezberdinen artean,  egokiena proposatu.

Eeferentzia bibliografikoak erabili.

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Apunteak
Bibliografia

(Ez dago bibliografiarik)
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