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IRAKASLEAK
 ITURRASPE LARREATEGUI, MARIA AINHOA

 CAMPILLO ROBLES, JOSE MIGUEL

 KORTABARRIA IGARTUA, ALAITZ

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GOC201 - Produkzioaren planifikazio ezin hobea definitzea, produktuaren, prozesuaren eta merkatuaren ezaugarriekin bat eginda
GOC202 - Fabrikazio prozesuak definitu eta optimizatzea eta estandarrak denboran zehar mantentzen direla segurtatzea
GOC207 - Teoria eta printzipio matematikoak eta fisikoak erabiltzea Ingeniaritzaren berezko problemak ebazten dituzten kalkuluak egiteko
GOC210 - Txosten teknikoak idatzi eta ahoz aurkeztea, eta informazioa modu etiko eta eraginkorrean kudeatu eta antolatzea
OROKORRAK
GOCT06 - Balio katearen funtsezko parametroak kudeatzea, industri prozesuak eta jarduerak eta zerbitzuetakoak eraginkortasunez
administratzeko
GOCT08 - Industri ingurune bateko industri prozesu eta instalaziorik ohikoenen oinarriak identifikatzea
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_CB4 - Ikasleek informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak transmititu ahal izatea publiko espezializatuari zein espezializatu gabeari.

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

(Ez dago ikaste-emaitzarik)

IKASTE-EMAITZAK

  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

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan ebazteko praktikak. 15 h. 10 h. 25 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean. 15 h. 10 h. 25 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea. 20 h. 5 h. 25 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 50 h.
IG - Irak. gabekoak: 25 h.
OG - Orduak guztira: 75 h.

 

EDUKIAK

- Metrologia praktikak.

- R&R metodologia.

- Klase teorikoetan landutako ezagutzak termofluidikako arazo erreal bat askatzeko erabiliko dituzte software multifisikoa erabiliz. Lehenengo
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eta behin, ikasleak softwarearekin ohituko dira bertako eredu batzuk aztertuz. Ondoren, termofluidikako arazo erreal bat jasoko dute, eta
software multifiskoa erabiliz analizatu beharko dute. Egindako analisia txosten txiki batean jasoko dute.

- Interpretación de una ficha de un proceso y desarrollo del diagrama de flujo del mismo a través del software Visio.

- Plantea el modelo lineal y resuelve utilizando el método adecuado. Evalua el impacto que tienen los cambios de los distintos parámetros en
el resultado.

- Ikasleek Excel orri bat programatu dute eta bertan enpresa batek epe jakin batean duen eskaera jakinik honen distribuzioa irudikatu dute,
segurtasun maila bati erantzuteko beharrezko segurtasun stocka kalkulatu dute, stockak denboran zehar izango duen eboluzio teorikoaren
grafikoa irudikatu dute eta honi esleitutako kosteak kalkulatu dituzte.

 

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Unitate didaktikoa
Klaseko aurkezpenak
Moodle plataforma
Titulazioaren software espezifikoa
Laborategiko praktikak burutzea
Informatikako praktikak burutzea
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