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[GOC102] FABRIKAZIO PROZESUAK
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA
GRADUA

Arloa PRODUKZIO INGENIARITZA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 2 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2013 Hizkuntza ENGLISH

Kredituak 6 Ordu/aste 6,11 Orduak guztira 110 irakastordu + 40 irak. gabeko ordu = 150 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 MENDIGUREN OLAETA, JOSEBA

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GOC202 - Fabrikazio prozesuak definitu eta optimizatzea eta estandarrak denboran zehar mantentzen direla segurtatzea
GOC203 - Mantentze lan prebentiboko eta zuzentzaileko planak definitzea, instalazioen erabilgarritasuna bermatzeko
GOC206 - Industri inguruneko arazoetarako alternatibak proposatzea, fabrikazio prozesuen eta materialen gaineko ezagutzak aplikatuta
GOC209 - Problemak ebaztea eta formulatutako soluzioaren ondorioak baloratzea, bere taldearekin parte hartuz, koordinatuz eta
elkarreraginez, eta lan giro egokia sortzen lagunduz
GOC210 - Txosten teknikoak idatzi eta ahoz aurkeztea, eta informazioa modu etiko eta eraginkorrean kudeatu eta antolatzea
OROKORRAK
GOCT01 - Produktu berriak ateratzea proposatzea, zuzen planifikatzeko, fabrikatzeko eta kudeatzeko jardunbide egokiak identifikatuz, eta
bizitza ziklo osoan ingurumen eragina minimizatuz
GOCT07 - Zeregin profesionaletan pertsona taldeak koordinatzea eta dinamizatzea, baita horretarako beharrezko bitarteko materialak ere
GOCT08 - Industri ingurune bateko industri prozesu eta instalaziorik ohikoenen oinarriak identifikatzea
OINARRIZKOAK
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

ENAE02 - Ezagutza eta ulermena: Bere ingeniaritza adarraren funtsezko kontzeptu eta alderdiak era sistematikoan ulertzea. 3,04

ENAE04 - Ezagutza eta ulermena: Ingeniaritzaren testuinguruan diziplina asko sartzen direla ohartzea. 0,48

ENAE05 - Ingeniaritzako analisia: Ezagutu eta ulertzen dutena ingeniaritzako arazoak identifikatu, formulatu eta ebazteko
erabili ahal izatea, ezarritako metodoez baliatuta.

0,44

ENAE06 - Ingeniaritzako analisia: Ezagutu eta ulertzen dutena produktu, prozesu eta metodoen ingeniaritzaren analisian
aplikatzeko gai izatea.

0,44

ENAE08 - Ingeniaritzako proiektuak: Dituzten ezagutzak eskakizun espezifikoak bete behar dituzten proiektuak garatu eta
aurrera eramateko aplikatu ahal izatea.

0,4

ENAE17 - Zeharkako konpetentziak: Modu eraginkorrean funtzionatzea, bai bakarka bai lantaldean. 0,4

ENAE18 - Zeharkako konpetentziak: Metodo desberdinak erabiltzea ingeniarien komunitatearekin eta gizartearekin oro har
modu eraginkorrean komunikatzeko.

0,4

ENAE19 - Zeharkako konpetentziak: Erakustea ingeniaritzaren aplikazio praktikoak dakartzan erantzukizunekiko eta gizartean
eta ingurumenean dituen ondorioekiko kontzientzia eta etika profesionalarekin, erantzukizunarekin eta ingeniaritzaren
aplikazio praktikorako arauekin konprometituta egotea.

0,4

  
Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK

  RGO221  Konformazio eta material erauzketa bidez eraldatzeko prozesu eta instalazio egokiak identifikatu eta aukeratzen ditu
hainbat produkturen fabrikaziorako (Piezak).

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 5 h. 10 h. 15 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 5 h. 10 h. 15 h.

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 48 h. 2 h. 50 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%40

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Errekuperaketa proba
Oharrak:
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Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei eta laborategiko praktikei buruz.

%40

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

%10

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

%10

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 58 h.
IG - Irak. gabekoak: 22 h.
OG - Orduak guztira: 80 h.

 

  RGO222  Produktua bezeroak ezarritako zehaztapenak errespetatuta fabrikatu ahal izateko teknologiarik egokienak identifikatu,
aukeratu, proposatu eta argudiatzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 4 h. 2 h. 6 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2 h. 3 h. 5 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 4 h. 3 h. 7 h.

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 30 h. 2 h. 32 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%40

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

%40

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

%10

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

%10

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Errekuperaketa proba
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 40 h.
IG - Irak. gabekoak: 10 h.
OG - Orduak guztira: 50 h.

 

  RGO2011  Bere lana taldeko gainerako kideen lanarekin koordinatzen du eta egin beharreko lanak egiten eta lan giro egokia
sortzen laguntzen du, erabakiak elkarrekin hartuz eta hautatutako aukeren ondorioak baloratuz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 2 h. 2 h.

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 4 h. 4 h. 8 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak: Proiektuak jarraipen bilera zein mugarri ezberdinak izango
ditu, ikaste emaitzen lorpena ziurtatu dadin.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ez daude, poriektuaren garapenean integratzen bait dira.
Oharrak:

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

 

  RGO2111  Problema aztertu eta deskribatzen du, ebazpenaren garapena argudiatzen du eta ondorioak eraginkortasunez
komunikatzen ditu ahoz zein idatziz, hainbat hizkuntzatan

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 2 h. 2 h.
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Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 4 h. 4 h. 8 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak: Proiektuak jarraipen bilera zein mugarri ezberdinak izango
ditu, ikaste emaitzen lorpena ziurtatu dadin.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ez daude, poriektuaren garapenean integratzen bait dira
Oharrak:

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

 

EDUKIAK

TH0 Introduction to the mechanical manufacturing

TH2 Machining processes

TH2 Casting manufacturing processes

TH3 Forging manufacturing processes

TH4 Welding manufacturing processes

TH5 Polymers transformation processes

TH6 Sheet metal forming manufacturing processes

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak
Moodle plataforma
Laborategiak
Klaseko aurkezpenak
Bideoen proiekzioak
Laborategiko praktikak burutzea
Informatikako praktikak burutzea
Ikasgaiaren transparentziak
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©2002 John Wiley & Sons, Inc. M P Groover, &#8220;Fundamentals
of Modern Manufacturing 2/e&#8221;
Feintool, Buderus, Walzholz, Hoesch Hohenlimurg, "Cold forming and
fineblanking"
Schuler "Metal forming hardbook" springer
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