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[MHDD02] INSTALAZIOAK
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE
MASTERRA

Arloa INDUSTRIA EGITUREN ETA ERAIKUNTZEN
TEORIA.

Seihilabetea 2 Ikasturtea 1 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2010 Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 3 Ordu/aste 1,94 Orduak guztira 35 irakastordu + 40 irak. gabeko ordu = 75 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 AIZPURU NAZABAL, AITZIBER

 GOMENDIO RUIZ, AMAIA

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

TEKNOLOGIA ELEKTRIKOA ETA ELEKTRONIKOA
INGENIARITZA ENERGETIKOA
INGENIARITZA TERMIKOA ETA FLUIDOENA
TERMODINAMIKA

Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
MHC17 - Industri plantak diseinatu, eraiki eta ustiatzeko gai izatea
MHC18 - Industri ingeniaritzaren eremuan, eraikuntza, eraikigarritasun, instalazio, azpiegitura eta hirigintzari buruzko ezagutzak izatea
MHC19 - Egiturak kalkulatu eta diseinatzeko gai izatea
MHC20 - Instalazio elektrikoak eta jariakinena, argiteria, klimatizazio eta aireztapena, energi aurrezpen eta eraginkortasuna, akustika,
komunikazioak, domotika eta eraikinak eta segurtasun instalazioak proiektatu eta diseinatzeko gai izatea
MHC22 - Instalazioak, prozesuak eta produktuak egiaztatu eta kontrolatzeko gai izatea
MHC23 - Ziurtagiriak, ikuskapenak, egiaztapenak, saiakuntzak eta txostenak egiteko gai izatea
ZEHARKAKOAK
MHC47 - Hainbat alternatibaren artean hautatu eta aplikatzea neurri bat, proposamen bat…, denbora eta modu egokian, egin beharreko
lanen testuinguruan planteatzen diren beharrei eta kontingentziei erantzuteko
MHC48 - Pertsonekin lan egitea, horiek helburu komun bateranzko dinamikan inplikatuz eta gidatuz, egin beharreko lanaren eta horren behar
dituen ezaugarrien ikuspegi globalarekin (kalitatea, epeak…), interes indibidualak eta kolektiboak orekatuz
OINARRIZKOAK
M_CB10 - Ikasleak ikasketarako trebetasunak garatzea, hein handi batean modu autozuzenduan edo autonomoan ikasten jarraitu ahal
izateko
M_CB6 - Ideiak -gehienetan ikerketa testuinguru batean- garatu edota aplikatzeko unean orijinalak izateko oinarria edo aukera ematen duten
ezagutzak edukitzea eta ulertzea
M_CB7 - Ikasleek ingurune berri edo ezezagunetan arazoak konpontzen lortutako ezagutza eta konpetentziak aplikatzen jakin dezatela,
haien ikasketen arloari lotutako testuinguru zabalagoetan (edo diziplina anitzekoetan)
M_CB8 - Ikasleak ezagutzak integratzeko eta iritzia formulatzeko zailtasunari aurre egiteko gai izan daitezela, informazio batetik abiatuta,
zeinak, osatu gabea edo mugatua izanik ere, erantzukizun sozialei eta etikoei buruzko hausnarketak ere izango dituen, haien ezagutzaren
eta iritzien aplikazioari lotuta
M_CB9 - Ikasleek ondorioak eta horien oinarrian dauden ezagutzak eta arrazoiak publiko espezializatuei eta espezializatu gabeei
komunikatzen jakitea, modu argian eta anbiguotasunik gabe

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENA124 - Ezagutza eta ulermena: Bere espezialitatearen berezko diziplinen gaineko ezagutza eta ulermen sakona, tituluaren
gainerako konpetentziak lortzeko beharrezko mailan.

0,5

ENA126 - Ezagutza eta ulermena: Ingeniaritzaren diziplina askoko testuingurua eta eremu desberdinetako ezagutzen artean
dagoen interrelazioa ezagutzea, era kritikoan.

0,5

ENA128 - Ingeniaritzako analisia: Produktu, prozesu eta sistema berriak sortzeko gaitasuna. 0,5

ENA141 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ingeniaritzako praktikaren arauak aplikatzeko gaitasuna. 1

ENA142 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ingeniaritzako praktikaren ondorio sozialak, osasun eta segurtasunekoak,
ingurumenekoak, ekonomikoak eta industrialak ezagutu eta ulertzea.

0,5

  
Guztira: 3

IKASTE-EMAITZAK

  RMH154  Jarduera industrial, urbano edo bizitegietarako ur, bero eta energia elektrikoaren beharrak aztertu eta kuantifikatzen
ditu, beharrei erantzungo dieten hainbat aukera planteatuz eta iraunkortasuna eta ingurumenarekiko errespetua kontuan hartuz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG
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Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan 4 h. 4 h.

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

Ariketak egitea banaka eta taldean 2 h. 3 h. 5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Unibertsitateko instalazioetako bisitaren inguruko txostena %25

PBL seihileko proiektua %50

Kontrol-puntua %25

Oharrak: Formazio jarduera guztiek (kontrol puntuak, banakako eta
taldeko lanak, etab.) gutxieneko nota bat izan behar dute (gutxienez
5) eta errekuperatzeko aukera bat. Kontrol puntua (PC)
errekuperatzerakoan (RE) azken nota (N) honela kalkulatuko da:
N=0,25*PC+075*RE PBLaren ebaluazioak banakako defentsa bat
izango du, zeina gutxienez 5 notarekin gaindituta egon beharko den
azken nota osatzen duten atalekin batez bestekoa egiteko.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
PBL seihileko proiektuaren errekuperaketa
Kontrol-puntuaren errekuperaketa
Lanen errekuperaketa (nota maximoa 5)
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 11 h.
IG - Irak. gabekoak: 8 h.
OG - Orduak guztira: 19 h.

 

  RMH155  Ur-banaketarako eta beroa eta energia elektrikoa sortu eta banatzeko beharrezko azpiegitura dimentsionatzeko gai da,
baita hodakin-ura eta prozesuan sortutako beroa libratzeko eta berreskuratzeko sistemena ere.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan 13 h. 13 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 12 h. 12 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

PBL seihileko proiektua %50

Kontrol-puntua %50

Oharrak: Formazio jarduera guztiek (kontrol puntuak, banakako eta
taldeko lanak, etab.) gutxieneko nota bat izan behar dute (gutxienez
5) eta errekuperatzeko aukera bat. Kontrol puntua (PC)
errekuperatzerakoan (RE) azken nota (N) honela kalkulatuko da:
N=0,25*PC+075*RE PBLaren ebaluazioak banakako defentsa bat
izango du, zeina gutxienez 5 notarekin gaindituta egon beharko den
azken nota osatzen duten atalekin batez bestekoa egiteko.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Kontrol-puntuaren errekuperaketa
PBL seihileko proiektuaren errekuperaketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 13 h.
IG - Irak. gabekoak: 12 h.
OG - Orduak guztira: 25 h.

 

  RMH156  Arrisku motaren bat eragiten duten faktoreak aztertu eta zehazteko gai da, osasun egoera, erosotasun edo segurtasuna
ziurtatuko duten aukerak planteatuz bai industri jardueretako lanpostuetan zein bizitegi edo eraikuntza urbanoetan.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan 11 h. 11 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea 13 h. 13 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 7 h. 7 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Bakarka zein taldeka burututako ariketak %30

PBL seihileko proiektua %40

Kontrol-puntua %30

Oharrak: Formazio jarduera guztiek (kontrol puntuak, banakako eta
taldeko lanak, etab.) gutxieneko nota bat izan behar dute (gutxienez
5) eta errekuperatzeko aukera bat. Kontrol puntua (PC)
errekuperatzerakoan (RE) azken nota (N) honela kalkulatuko da:
N=0,25*PC+075*RE PBLaren ebaluazioak banakako defentsa bat
izango du, zeina gutxienez 5 notarekin gaindituta egon beharko den
azken nota osatzen duten atalekin batez bestekoa egiteko.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Kontrol-puntuaren errekuperaketa
PBL seihileko proiektuaren errekuperaketa
Lanen errekuperaketa (nota maximoa 5)
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 11 h.
IG - Irak. gabekoak: 20 h.
OG - Orduak guztira: 31 h.
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EDUKIAK

INSTALAZIO INDUSTRIALAK

Tema 0: Aurre ezagutzak (Termodinamika, Jariakin eta Elektrika)

Tema 1: Norma orokorrak. Erregelamendua

Tema 2: Industria eraikuntzak

Tema 3: Psikrometria

Tema 4: Ur-bilketa,hornikuntza eta banaketa

Tema 5: Erregaien instalazioak

Tema 6: Garraio termikoa (Hotz-Beroa). Sorrera eta Banaketa

Tema 7: Instalazio mekanikoak (hidraulika eta neumatikoa)

Tema 8: Energia Berriztagarriak, EET (Eguzki-Energia Termikoa), Geotermia

Tema 9: Instalazio elektrikoak

Tema 10: Argiztapena

Tema 11: Segurtasun instalazioak (Instrusismoa, Baimenak y Suteetatik babesteko instalazioak)

Tema 12: Klimatizazio sistemak ( Beroketa, Hozketa eta aireztatzea)

Tema 13: EUB (Erabilpenerako Ur Beroa)

Tema 14: Isolamendu akustikoa

Tema 15: Komunikazio eta Domotika

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Kanpoko hizlarien hitzaldiak
Simulazio programak
Ikasgaiko apunteak
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Industria, Energía y Turismo, 2012
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