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BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

FISIKA II
ERAGINGAILU ELEKTRIKOAK

Ezagutzak
Fisika Elektrikoa: korronte zuzena eta alternoaren ezagutza

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GMCI05 - Elektronikaren oinarrien gaineko ezagutzak
GMCI06 - Automatismoen eta kontrol metodoen oinarrien gaineko ezagutzak
OROKORRAK
GMCT01 - Ingeniaritza mekanikoaren arloan proiektuak idatzi, sinatu eta garatzeko gaitasuna, elementu hauen eraikuntza, erreforma,
konponketa, kontserbazioa, eraispena, fabrikazioa, instalazioa, muntaketa edo ustiapena egiteko helburuarekin: egiturak, ekipamendu
mekanikoak, instalazio energetikoak, instalazio elektrikoak eta elektronikoak, industri instalazioak eta lantegiak eta fabrikazio eta
automatizazio prozesuak
GMCT02 - Ingeniaritza Mekanikoko proiektuen xede diren jarduerak zuzentzeko gaitasuna
GMCT03 - Oinarrizko gaiak eta teknologiak ezagutzea, metodo eta teoria berriak bereziak ikasteko gaitasuna izan dezaten, eta errazago
moldatu daitezen egoera berrietan
GMCT04 - Ingeniaritza mekanikoaren arloan, arazoak ekimenez konpontzeko, erabakiak hartzeko, sorkuntzarako, arrazonamendu kritikorako
eta ezagutza, abilezia eta trebetasunak komunikatu eta transmititzeko gaitasuna
GMCT06 - Nahitaez bete beharreko espezifikazioak, erregelamenduak eta arauak erabiltzeko gaitasuna
GMCT10 - Hizkuntza eta diziplina anitzeko ingurunean lan egiteko gaitasuna
GMCT11 - Industria Ingeniari Teknikoaren lanbidea gauzatzeko beharrezko legedia ezartzeko ezagutza, ulermena eta gaitasuna
GMCT12 - Bere lanbidean jarrera kooperatibo eta parte hartzailearekin eta erantzukizun sozialarekin jarduteko gaitasuna
ZEHARKAKOAK
GMCG02 - 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
GMCG03 - 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
GMCG04 - Egoera konplexuetan edo soluzio berrien garapena eskatzen duten egoeretan jarduteko gai izatea, bai arlo akademikoan bai lan
arloan edo arlo profesionalean, bere ikasketa eremuaren barruan
GMCG05 - Edonolako entzuleei (espezializatuak zein bestelakoak) beraien ikasketa eremuko ezagutzak, metodologiak, ideiak, arazoak eta
irtenbideak argi eta zehatz komunikatzen jakitea
GMCG06 - Beraien ikasketa eremuan eta lan eremu edo eremu profesionalean dituzten prestakuntza premiak identifikatzeko gai izatea, baita
beraien ikaskuntza autonomia handiz eta edozein testuingurutan (testuinguru egituratuak edo bestelakoak) antolatzeko ere

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENA102 - Ezagutza eta ulermena: Bere espezialitatearen berezko diziplinen gaineko ezagutza eta ulermena, tituluaren
gainerako konpetentziak lortzeko beharrezko mailan, azken aurrerapenen gaineko nozioekin batera.

5,48

ENA103 - Ezagutza eta ulermena: Ingeniaritzaren diziplina askoko testuinguruaz ohartzea. 0,04

ENA104 - Ingeniaritzako analisia: Produktu, prozesu eta sistema konplexuak analizatzeko gaitasuna bere azterketaren
esparruan; analisi, kalkulu eta esperimentaziorako metodoak modu egokian hautatu eta aplikatzea, eta analisi horien emaitzak
zuzen interpretatzea.

0,04

ENA105 - Ingeniaritzako analisia: Bere espezialitatean ingeniaritzako problemak arazoak identifikatu, formulatu eta ebazteko
gaitasuna; jada ezarrita dauden analisi, kalkulu eta esperimentaziorako jada ezarrita dauden metodoak modu egokian hautatu
eta aplikatzea; murrizketa sozialen, osasun eta segurtasunekoen, ingurumenekoen, ekonomikoen eta industrialen garrantzia
ezagutzea.

0,04

ENA106 - Ingeniaritzako proiektuak: Bere espezialitatean ezarritako baldintzak betetzen dituzten produktu (piezak, osagaiak,
amaitutako produktuak, etab.), prozesu eta sistema konplexuak proiektatu, diseinatu eta garatzeko gaitasuna, kontuan hartuta
alderdi sozialak, osasun eta segurtasunekoak, ingurumenekoak, ekonomikoak eta industrialak; eta proiekturako metodo
egokiak hautatu eta aplikatzea.

0,04
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ENA108 - Ikerketa eta berrikuntza: Gaitasuna bilaketa bibliografikoak egiteko, datu baseak eta beste informazio iturri batzuk
irizpide egokiekin kontsultatu eta erabiltzeko, eta simulazioak eta analisiak egiteko, bere espezialitateko gai teknikoei buruzko
ikerketak egiteko.

0,04

ENA111 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Teknika aplikagarrien eta analisi, proiektu eta ikerketako metodoen eta horien
mugen gaineko ezagutza bere espezialitatearen esparruan.

0,04

ENA113 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Material, ekipamendu eta tresna, teknologia eta ingeniaritzako prozesuen
aplikazioaren eta horien mugen gaineko ezagutza, bere espezialitatearen esparruan.

0,04

ENA115 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ingeniaritzako praktikaren ondorio sozialak, osasun eta segurtasunekoak,
ingurumenekoak, ekonomikoak eta industrialak ezagutzea.

0,04

ENA118 - Judizioak lantzea: Gaitasuna bere espezialitateko jarduera tekniko edo profesional konplexuak edo proiektuak
kudeatzeko, eta hartutako erabakiez erantzutea.

0,04

ENA119 - Komunikazioa eta talde lana: Informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak eraginkortasunez komunikatzeko
gaitasuna ingeniaritzaren esparruan eta gizartearekin oro har.

0,04

ENA120 - Komunikazioa eta talde lana: Gaitasuna estatuko zein nazioarteko testuinguruetan jarduteko, maila indibidualean eta
taldean, eta ingeniariekin eta beste diziplina batzuetako kideekin lankidetzan jarduteko.

0,04

ENA121 - Etengabeko prestakuntza: Norberaren etengabeko prestakuntza aitortzeko gaitasuna, eta bere bizitza
profesionalean bide hori lantzea, modu independente batean.

0,04

ENA122 - Etengabeko prestakuntza: Zientzia eta teknologiako nobedadeak eguneratuta edukitzeko gaitasuna. 0,04

  
Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK

  RG304  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere, horiek guztiak modu eraginkorrean argudiatuz
eta justifikatuz, eta hizkuntza idatzia egoki erabiliz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

3 h. 3 h. 6 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Ebaluazio jarraia eta proiektuko feedback-a

IO - Irakastorduak: 3 h.
IG - Irak. gabekoak: 3 h.
OG - Orduak guztira: 6 h.

 

  RG305  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere, horiek guztiak modu eraginkorrean argudiatuz
eta justifikatuz, eta ahozko hizkuntza egoki erabiliz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

3 h. 3 h. 6 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Ebaluazio jarraia eta proiektuko feedback-a

IO - Irakastorduak: 3 h.
IG - Irak. gabekoak: 3 h.
OG - Orduak guztira: 6 h.

 

  RGM305  Sistema automatizatu baten egitura ulertu eta osagai bakoitzak duen funtzio identifikatu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

8 h. 8 h.
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Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 2 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

6 h. 5 h. 11 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 1 h. 1 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%49,2

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

%32,8

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

%18

Oharrak: Gaitasun teknikoarekiko: Ikasleen ardura da adituekin
aldiro biltzea proiektuaren jarraipena egiteko, eta helburuen lorpena
ziurtatzeko. Taldekako lanaren jarraipena jarraia denez ez du izango
errekuperatzeko aukerarik

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Oharrak: Sentsorizazio nota teorikoa: 0.75*sentsoreen
errekuperaketa+0.25*sentsorizazio lehen kontrol puntua.
Kontrolagailuen nota teorikoa: 0.75*Kontrolagailuen
errekuperaketa+0.25*kontrolagailuen lehen kontrol puntua.
Ebaluazio jarraia eta proiektu feedback-a Talde lanaren ebaluazio
jarraia eta beronen feedbacka

IO - Irakastorduak: 9 h.
IG - Irak. gabekoak: 14 h.
OG - Orduak guztira: 23 h.

 

  RGM308  GRAFCET /GEMMA metodologiak ezagutu eta egokiena erabiliz instalazio automatizatu beten lan-zikloa definitzen
jakin.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

20 h. 20 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

5 h. 3 h. 8 h.

Ariketa, problema nahiz praktikak egin eta ebaztea bakarka eta taldean 8 h. 4 h. 12 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%20

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

%40

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

%40

Oharrak: Gaitasun teknikoarekiko: Ikasleen ardura da adituekin
aldiro biltzea proiektuaren jarraipena egiteko, eta helburuen lorpena
ziurtatzeko. Talde lana, era jarraian ebaluatzen denez, ikaslearen
ardura da irakaslearekin batera edukia landu dezan era egokian.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Oharrak: Ebaluazio jarraia eta proiektu feedback-a Talde lanaren
ebaluazio jarraia eta beronen feedbacka Grafcetaren eduki teorikoko
balioa= 1-kontrol puntua*0.25+0.75*Grafcetaren Errekuperaketa

IO - Irakastorduak: 13 h.
IG - Irak. gabekoak: 27 h.
OG - Orduak guztira: 40 h.

 

  RGM306  Industri prozesuen automatizaziorako erabilitako sentsore motak ezagutu eta hauen funtzionamendu hastapenak
ulertu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

10 h. 10 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 2 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

11 h. 7 h. 18 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 2 h. 6 h. 8 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka edo taldean 2 h. 2 h.
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EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%36

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

%44

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

%20

Oharrak: Gaitasun teknikoarekiko: Ikasleen ardura da adituekin
aldiro biltzea proiektuaren jarraipena egiteko, eta helburuen lorpena
ziurtatzeko. Taldekako Makina baten lan bat bideratuko da kurtso
osoan zehar. Lana era jarraian kudeatuko denez ikasle eta irakasle
artean edukia garatzen joango da.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Oharrak: Sentsoreen nota teorikoa: 0.75+1.sentsoreen
Puntua+0.25*Errekuperaketako kontrol puntua Ebaluazio jarraia eta
proiektu feedback-a Talde lanaren ebaluazio jarraia eta beronen
feedbacka

IO - Irakastorduak: 17 h.
IG - Irak. gabekoak: 23 h.
OG - Orduak guztira: 40 h.

 

  RGM309  PLC kontrolatzailean oinarritutako sistema automatiko bat kontrolatzen duen programa garatzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

6 h. 6 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

3 h. 1 h. 4 h.

Ariketa, problema nahiz praktikak egin eta ebaztea bakarka eta taldean 4 h. 4 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%50

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

%50

Oharrak: Gaitasun teknikoarekiko: Ikasleen ardura da adituekin
aldiro biltzea proiektuaren jarraipena egiteko, eta helburuen lorpena
ziurtatzeko. Talde laneko edukia era jarraian ebaluatuko denez,
ikaslearen ardura da irakaslearekin batu eta edukia ongi garatzea.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Proiektuaren ebaluazio jarraia eta feedback-a. Makinaren
lanaren ebaluazio jarraia eta feedback-a.

IO - Irakastorduak: 7 h.
IG - Irak. gabekoak: 7 h.
OG - Orduak guztira: 14 h.

 

  RG302  Arazoak ebazteko esku hartzen duten aldagaiak aztertzen ditu eta egoera egonkor baterako ekintzak planteatzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

3 h. 3 h. 6 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Ebaluazio jarraia eta proiektu feedback-a

IO - Irakastorduak: 3 h.
IG - Irak. gabekoak: 3 h.
OG - Orduak guztira: 6 h.

 

  RG301  Lantaldean bere gain hartzen ditu ardurak, garatu beharreko zereginak antolatu eta planifikatuz, gorabeherei aurre eginez
eta kideen partaidetza sustatuz.
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FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 3 h. 5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Proiektuaren ebaluazio jarraia eta feedback-a.

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 3 h.
OG - Orduak guztira: 5 h.

 

  RGM307  Sistemen kontrolerako era desberdinak ezagutu eta kasu bakoitzerako egokiena aukeratu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 2 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 2 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

2 h. 2 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 2 h. 2 h. 4 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%64

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

%16

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

%20

Oharrak: Gaitasun teknikoarekiko: Ikasleen ardura da adituekin
aldiro biltzea proiektuaren jarraipena egiteko, eta helburuen lorpena
ziurtatzeko. Talde lana era jarraian ebaluatuko da eta ikaslearen
ardura da irakaslearekin bat egin dezan eta edukia egunez egun
ongi eraman dezan

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Oharrak: Kontrol puntuen bitartez lortutako nota finala: 1.kontrol
puntua x0.25+errekuperaketaren nota x0.75 Ebaluazio jarraia eta
proiektu feedback-a Talde lanaren ebaluazio jarraia eta beronen
feedbacka

IO - Irakastorduak: 6 h.
IG - Irak. gabekoak: 4 h.
OG - Orduak guztira: 10 h.

 

EDUKIAK

1.- Automatizazio Industriala

   1.1.- Ikasgaiarena urkezpena

   1.2.- Automatizazio industrialaren sarrera: abantail eta desabantailak...

   1.2.- Automatizazio industrial mailak

   1.3.- Adibideak

2.- Automatizazio industrialeko elementuak.

    2.1.- Sentsoreak: barne atalak.

     2.1.1.- Sailkapen desberdinak.

     2.1.2.- Ezaugarri estatiko eta dinamikoak

     2.1.3.- Hurbiltasun detektoreak (Talde lanaren bitartez)
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     2.1.4.- Posizio sentsoreak.

     2.1.5.- Tenperatura sentsoreak.

     2.1.6.- Presio sentsoreak.

     2.1.7.- Maila sentsoreak.

   2.2.- Kontrol industrial mota desberdinak: Begizta motak. Diskretoak eta jarraiak. 

   2.3.- Kontrolagailu Industrialak. 

   2.4.- PLC. Automata programagarri industriala

     2.4.1.- Ezaugarri orokorrak: barne eta kanpokoak.

     2.4.2.- PLC Modulo espezialak.

     2.4.3.- PLCak programatzeko GRAFCET metodologia.

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Moodle plataforma
Laborategiko praktikak burutzea
Klaseko aurkezpenak
Ikasgaiaren transparentziak
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Sensors and transducers [ Libro ] / Ian R. Sinclair Oxford Boston :
Elsevier , 2001- ISBN: 9780750649322
Enrique Mandado, J.Marcos Acevedo: Autómatas programables
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ISSN0924-4247
Ingeniería de la AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL. 2ª edición
ampliada y actualizada. Ramón Piedrafita Moreno. 2004 ISBN:
84-7897-604-3
http://industrial.omron.es/es/products/catalogue/sensing/default.html
[Consulta: 10/12/2013]
http://industrial.omron.es/es/products/catalogue/automation_systems/
programmable_logic_controllers/default.html [Consulta 10/12/2013]
The mechatronics handbook: The University of Texas at Austin,
Austin, Texas. CRC Press. Chapters: 16-18-19-45.
Handbook of modern sensors : physics, designs, and applications /
Jacob Fraden.&#8211;3rd ed. 2004, ISBN 0-387-00750-4 . Chapters:
1-2;7-11;16: 1-2;7-
Sensor technology handbook [ Book] / editor-in-chief, Jon S. Wilson.
Amsterdam Boston : Elsevier , 2005. ISBN 9780750677295
http://www.ab.com/en/epub/catalogs/12772/6543185/12041221/12041
225/Sensor-Application-Basics.html (18/01/2017)
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TESTUINGURUA / CONTEXTO

2019-20 ikasturte honetan COVID19 
pandemiak eragindako alarma-egoera 
dela eta, berez aurrez aurreko 
ikasketak direnak on line modalitatera 
egokitu behar izan ditu MONDRAGON 
UNIBERTSITATEko Goi Eskola 
Politeknikoak GRADU ZEIN MASTER-
etako tituluetan.

El estado de alarma sobrevenido por la 
pandemia de COVID19 en el presente 
curso 2019-20, ha llevado a la Escuela 
Politécnica Superior de MONDRAGON 
UNIBERTSITATEA a impartir en modo on-
line, formación de títulos de GRADO Y 
MÁSTER que fueron diseñados para 
impartir en modo presencial

Egokitzapen honek bi jarduera 
motatan eragin dio nagusiki 
ikaskuntzari:
-FORMAZIO JARDUERETAN
-EBALUAZIO JARDUERETAN

Esta adaptación ha afectado principal-
mente a dos tipos de actividades:
-ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
-ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN



FORMAZIO JARDUERAK 
Actividades formativas
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FORMAZIO JARDUERAK

PROGRAMAREN ATALA (ezagutzak edo 
ikaste emaitzak)

AURREIKUSITAKO JARDUERAK EGOERA BERRIRA EGOKITUTAKO
JARDUERAK

RGM306 Talde ariketa klase orduan Banakako ariketa klase orduan, Mudle-n 
entregatzeko

RGM307 Talde ariketa klase orduan Banakako ariketa klase orduan, Mudle-n 
entregatzeko

RGM308 Klase magistrala Klasea online Hangouot Meet bitartez
Arrasateko eta Goierriko Kanpusean

Talde ariketa klase orduan Banakako ariketa klase orduan, Mudle-n 
entregatzeko

RGM309 Klase magistrala Klasea online Hangouot Meet bitartez
Arrasateko eta Goirriko Kanpusean

Talde ariketa klase orduan Banakako ariketa klase orduan, Mudle-n 
entregatzeko

OHARRA; moldaketa edo egokitzapenik egin ez den kasuan, taula hutsik egongo da.



EBALUAZIO JARDUERAK 
Actividades  de evaluación 



26.05.20 Mondragon Unibertsitatea 7

EBALUAZIO JARDUERAK

OHARRA; moldaketa edo egokitzapenik egin ez den kasuan, taula hutsik egongo da.

PROGRAMAREN
ATALA (Ikaste 

emaitzak)

AURREIKUSITAKO
JARDUERA/K

AURREIKUSIT
AKO 

JARDUERARE
N PISUA (Azken 

notarekiko)

EGOERA BERRIRA 
EGOKITUTAKO

JARDUERAK

EMANDAKO 
PISUA (Azken 
notarekiko)

RGM305
RGM306
RGM307 Taldekako lana %16 Taldekako lana %32

Kontrol puntua %64 Oinarrizko
kontzeptuen testa

%40

POPBL %20 POPBL %28

RGM308 Taldekako lana %40 Taldekako lana %50

Kontrol puntua %20 Oinarrizko
kontzeptuen testa

%10

POPBL %40 POPBL %40
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EBALUAZIO JARDUERAK
PROGRAMAREN

ATALA (Ikaste 
emaitzak)

AURREIKUSITAKO
JARDUERA/K

AURREIKUSIT
AKO 

JARDUERARE
N PISUA (Azken 

notarekiko)

EGOERA BERRIRA 
EGOKITUTAKO

JARDUERAK

EMANDAKO 
PISUA (Azken 
notarekiko)

RGM309 Taldekako lana (2 talde
lana daude)

%50 Taldekako lana (2 
talde lana daude)

%40

Kontrol puntua
test

%20

POPBL %50 POPBL %40



Xxxxxxx irakaslea
XXXXXX@mondragon.edu
Loramendi, 4. Apartado 23
20500 Arrasate – Mondragon

Eskerrik asko
Muchas gracias

Thank you
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