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[GMX208] INGENIARITZA MEKANIKOKO LABORATEGIA III
DATU OROKORRAK

Titulazioa MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa ?

Seihilabetea 2 Ikasturtea 3 Aipamena /
EspezialitateaIzaera HAUTAZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentziala Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 3 Ordu/aste 2,61 Orduak guztira 47 irakastordu + 28 irak. gabeko ordu = 75 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 BARRUTIA SARASUA, HARITZ

 AZPI-ZURIARRAIN BERASATEGUI, AITOR (GOIERRI)

 AZKETA LASA, BEÑAT

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

DISEINU MEKANIKOA
PROZESUEN INGENIARITZA
ERAGINGAILU ELEKTRIKOAK

Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GMCE02 - Makinetan kalkulu, diseinu eta probak egiteko ezagutzak eta gaitasunak
GMCE03 - Ingeniaritza termikoaren ezagutza aplikatuak
GMCE05 - Industri egitura eta eraikuntzen kalkulua eta diseinurako ezagutzak eta gaitasuna
GMCE06 - Sistema eta makina fluidomekanikoen oinarrien gaineko ezagutza aplikatua
GMCE07 - Materialen ingeniaritzaren aplikaziorako ezagutzak eta gaitasunak
GMCE08 - Fabrikazio sistema eta prozesuen, metrologiaren eta kalitate kontrolaren gaineko ezagutza aplikatua
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
GMCT05 - Neurketak, kalkuluak, balorazioak, tasazioak, peritazioak, azterketak, txostenak, ekintzak planak eta antzeko beste lan batzuk
egiteko ezagutzak.
OINARRIZKOAK
G_CB1 - Ikasleek bigarren hezkuntza orokorraren oinarritik abiatzen den ikasketa arlo batean ezagutzak eta ulermena dituztela erakustea;
maila hori testu liburu aurreratuetan oinarritzen bada ere, beste hainbat alderdi ere hartzen ditu, eta horietako bat da ikasketa eremu
horretako abangoardiatik datozen ezagutzak daudela.
G_CB2 - Ikasleek ezagutzak beren lanean edo bokazioan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta argudioak landuz eta defendatuz eta
norberaren ikasketa arloan arazoak konponduz frogatu ohi diren konpetentziak edukitzea.
G_CB4 - Ikasleek informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak transmititu ahal izatea publiko espezializatuari zein espezializatu gabeari.

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENA103 - Ezagutza eta ulermena: Ingeniaritzaren diziplina askoko testuinguruaz ohartzea. 2,64

ENA109 - Ikerketa eta berrikuntza: Bere espezialitateko praktika onen kodeak eta segurtasunekoak kontsultatu eta aplikatzeko
gaitasuna.

0,04

ENA110 - Ikerketa eta berrikuntza: Gaitasuna eta trebetasuna ikerketa esperimentalak proiektatzeko eta gauzatzeko, emaitza
interpretatzeko eta bere azterketa eremuan ondorioetara iristeko.

0,04

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

0,04

ENA112 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Gaitasun praktikoa problema konplexuak ebazteko, ingeniaritzako proiektu
konplexuak egiteko eta bere espezialitateko berezko ikerketak egiteko.

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

ENA114 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ingeniaritzako praktikaren arauak aplikatzeko gaitasuna bere espezialitatean. 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 0,04
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gaitasuna ingeniaritzaren esparruan eta gizartearekin oro har.
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

  
Guztira: 3

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

2 h. 8 h. 10 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%70

Proposaturiko formazio-aktibitateetan ikasleak daukan
parte-hartzea eta jarrera aztertzea

%30

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Ikasgai honen ebaluazioa jarraitua da eta ez da
errekuperazio froga finalik egongo. Tailerrean prototipoaren
fabrikazio, muntaia eta martxan jartzen ari garen heinean txostenean
eta bideoan dokumentatzen joango dira eta, bai tutorearekin zein
adituarekin hausnarketa eta feedback saioak izango dituzte.
Horietako gomendioak kontutan hartuta ikasleek bertsio finala
egingo dute. Horrekin bermatuko dugu prozesuan ikasi dugula ate
kalitate minimo batetara iritsi garela.

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 8 h.
OG - Orduak guztira: 10 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

1 h. 7 h. 8 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%70

Proposaturiko formazio-aktibitateetan ikasleak daukan
parte-hartzea eta jarrera aztertzea

%30

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Ikasgai honen ebaluazioa jarraitua da eta ez da
errekuperazio froga finalik egongo. Tailerrean prototipoaren
fabrikazio, muntaia eta martxan jartzen ari garen heinean txostenean
eta bideoan dokumentatzen joango dira eta, bai tutorearekin zein
adituarekin hausnarketa eta feedback saioak izango dituzte.
Horietako gomendioak kontutan hartuta ikasleek bertsio finala
egingo dute. Horrekin bermatuko dugu prozesuan ikasi dugula ate
kalitate minimo batetara iritsi garela.

IO - Irakastorduak: 1 h.
IG - Irak. gabekoak: 7 h.
OG - Orduak guztira: 8 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

2 h. 2 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka edo taldean 13 h. 2 h. 15 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%65

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Ikasgai honen ebaluazioa jarraitua da eta ez da
errekuperazio froga finalik egongo. Tailerrean prototipoaren
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Proposaturiko formazio-aktibitateetan ikasleak daukan
parte-hartzea eta jarrera aztertzea

%35 fabrikazio, muntaia eta martxan jartzeko hainbat saiotan parte
hartzen dugu eta horren bukaeran ikasleei hobetu beharrekoak
aipatuko zaizkie, feedback-a egingo da, horrela, hurrengo egunetan
aplikatu beharko dira kalifikazioak hobetzeko.

IO - Irakastorduak: 13 h.
IG - Irak. gabekoak: 4 h.
OG - Orduak guztira: 17 h.

 

  RG301  Lantaldean bere gain hartzen ditu ardurak, garatu beharreko zereginak antolatu eta planifikatuz, gorabeherei aurre eginez
eta kideen partaidetza sustatuz.

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.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka edo taldean 13 h. 2 h. 15 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%65

Proposaturiko formazio-aktibitateetan ikasleak daukan
parte-hartzea eta jarrera aztertzea

%35

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Ikasgai honen ebaluazioa jarraitua da eta ez da
errekuperazio froga finalik egongo. Tailerrean prototipoaren
fabrikazio, muntaia eta martxan jartzeko hainbat saiotan parte
hartzen dugu eta horren bukaeran ikasleei hobetu beharrekoak
aipatuko zaizkie, feedback-a egingo da, horrela, hurrengo egunetan
aplikatu beharko dira kalifikazioak hobetzeko.

IO - Irakastorduak: 13 h.
IG - Irak. gabekoak: 4 h.
OG - Orduak guztira: 17 h.

 

  RG303  Ingeniariaren lanbidearen berezko metodo, teknika, araudi eta abar hautatu, aplikatu eta baloratzen ditu testuinguru
ezezagunetan.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

5 h. 5 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka edo taldean 18 h. 18 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%65

Proposaturiko formazio-aktibitateetan ikasleak daukan
parte-hartzea eta jarrera aztertzea

%35

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Ikasgai honen ebaluazioa jarraitua da eta ez da
errekuperazio froga finalik egongo. Tailerrean prototipoaren
fabrikazio, muntaia eta martxan jartzeko hainbat saiotan parte
hartzen dugu eta horren bukaeran ikasleei hobetu beharrekoak
aipatuko zaizkie, feedback-a egingo da, horrela, hurrengo egunetan
aplikatu beharko dira kalifikazioak hobetzeko.

IO - Irakastorduak: 18 h.
IG - Irak. gabekoak: 5 h.
OG - Orduak guztira: 23 h.

 

EDUKIAK

1. Fabrikaziorako eta muntaiarako diseinua
1. Diseinurako irizpideak

1. Kostuak
2. Giza-faktoreak
3. Fabrikazio eta muntaia zailtasunak
4. Kalitatea

2. Laneko segurtasun eta osasuna
3. Zirkitu elektrikoak

1. Osagaiak
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2. Tresneria
4. Kontrolagailu elektrikoak

1. Arduino
2. PLC-ak

5. Makinen muntaia, martxan jartzea eta saiakuntza

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Laborategiak
Programak

Bibliografia
(Ez dago bibliografiarik)
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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

RG301, RG302, RG303 Proiektuaren prototipoa fabrikatu eta 
muntatu

-Prototipoaren muntaiaren prozesua 
definitu. Manual bat egin Sweko irudiak 
erabiliz.
-Prototipoaren mugimendua erakutsi 
SWekin. Gif edo bideo labur bat sortu.
-Eskala errealeko zubiaren SW modeloa 
egin.

Prototipoaren automatizazioaren 
inplementazioa egin

- Automataren programa OMRON 
simuladorean probatu.
- Eskema elektrikoa irudikatu CADesimu
softwarean.
- Aplikazioa arduinoa kontrolatzeko, 
arduino batean probatu (irakaslearen 
laguntzarekin).

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

AURREIKUSITAKO 
JARDUERAREN 

PISUA (Azken 
notarekiko)

EGOERA BERRIRA 
EGOKITUTAKO JARDUERAK

EMANDAKO 
PISUA (Azken 
notarekiko)

RG303 Proiektuaren Gaitasun
Teknikoaren barruan: 
- Tailerretan egindako lana 

eta jarrera.
- Prototipoaren emaitza

leihaketan (prototipoaren
egokitasuna).

%10

%10

Proiektuaren Gaitasun
Teknikoaren barruan: 
- Formazio aktibitateen

ebaluazioa.
- Diseinatutako

prototipoaren egokitasuna
espezifikazioen betetze
mailaren arabera

%15

%5



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

Eskerrik asko
Muchas gracias

Thank you
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