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DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA
GRADUA

Arloa MATERIALEN ZIENTZIA ETA INGENIARITZA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 2 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2013 Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 6 Ordu/aste 4,89 Orduak guztira 88 irakastordu + 62 irak. gabeko ordu = 150 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 URRUTIBEASCOA IRALA, IDOIA

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

KIMIKA
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GOC206 - Industri inguruneko arazoetarako alternatibak proposatzea, fabrikazio prozesuen eta materialen gaineko ezagutzak aplikatuta
GOC207 - Teoria eta printzipio matematikoak eta fisikoak erabiltzea Ingeniaritzaren berezko problemak ebazten dituzten kalkuluak egiteko
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
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

ENAE01 - Ezagutza eta ulermena: Bere ingeniaritza adarraren azpian dauden printzipio zientifiko eta matematikoak ezagutu
eta ulertzea.

3,2

ENAE04 - Ezagutza eta ulermena: Ingeniaritzaren testuinguruan diziplina asko sartzen direla ohartzea. 0,4

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

0,16

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

0,32

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

0,32

ENAE12 - Ikerketa eta berrikuntza: Gaitasun teknikoak eta laborategikoak. 0,32

ENAE14 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Teoria eta praktika konbinatzeko gaitasuna, ingeniaritzako arazoak konpontzeko
unean.

0,32

ENAE17 - Zeharkako konpetentziak: Modu eraginkorrean funtzionatzea, bai bakarka bai lantaldean. 0,32

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

0,32

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.

0,32

  
Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK

  RGO271  Material motak bereizten ditu materialen zientzia, teknologia eta kimikako oinarriak ulertuta eta jakinda zein den
mikroegiturak, sintesiak edo prozesatzeak eta materialen propietateek elkarren artean duten erlazioa.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 38 h. 5 h. 43 h.

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 3 h. 8 h. 11 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 2 h. 12 h. 14 h.
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Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea. 2 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%80

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

%20

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Azterketa idatzia
Oharrak: Azken nota lehenengoan lorturikoa x 0,25 +
errekuperaketakoa x 0,75

IO - Irakastorduak: 45 h.
IG - Irak. gabekoak: 25 h.
OG - Orduak guztira: 70 h.

 

  RGO272  Produktua bezeroak ezarritako zehaztapenak errespetatuta fabrikatu ahal izateko materialik egokienak identifikatu,
aukeratu, proposatu eta argudiatzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 3 h. 1 h. 4 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 2 h. 2 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2 h. 6 h. 8 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea. 6 h. 5 h. 11 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%5

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%95

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Txosten berria eginiko lanaren emaitzak berranalizatuz
Oharrak: Azken nota: 0,25 x lehenengo nota + 0,75 x
errekuñerazioa

IO - Irakastorduak: 11 h.
IG - Irak. gabekoak: 14 h.
OG - Orduak guztira: 25 h.

 

  RGO273  Karga estatikoen menpe jarritako elementu estruktural bakunak kalkulatu eta dimentsionatzen ditu, zurruntasun eta
erresistentzi irizpideen arabera.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 14 h. 1 h. 15 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 1 h. 3 h. 4 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea. 2 h. 1 h. 3 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 2 h. 6 h. 8 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 1 h. 4 h. 5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%70

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

%20

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%10

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Oharrak: Azken nota = 0,25 x lehenengo nota + 0,75 *
errekuperaziokoa

IO - Irakastorduak: 20 h.
IG - Irak. gabekoak: 15 h.
OG - Orduak guztira: 35 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.
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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:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

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.

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:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
ez daude, proiektuaren garapenean integratzen bait dira
Oharrak:

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

 

EDUKIAK

Materialen Mekanika

- Sarrera

- Tentsio eta deformazioa

- Deformazioa ardatzean eta ebakiduran

- Bihurdura

- Makurdura: habeen portaera

Materialen portaera

- Karakterizazio mekanikoa

- Urradura

- Korrosioa

Materialen ezagutza:

- Material metalikoak

- Material zeramikoak

- Material plastikoak

- Material konposatuak

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
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Baliabide didaktikoak
Artikulu teknikoak
Gaiarekin lotutako web orrien kontsultak
Moodle plataforma
Klaseko aurkezpenak
Bideoen proiekzioak
Laborategiko praktikak burutzea
Ikasgaiaren transparentziak
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