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Ikasturtea: 2019 / 2020 - Ikasgaiaren planifikazioa
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DATU OROKORRAK
Titulazioa ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA
Seihilabetea 2

Arloa ENERGIA ELEKTRIKOA

Ikasturtea 3

Aipamena /
Espezialitatea

Izaera DERRIGORREZKOA
Plana 2017

Modalitatea Presentziala

Kredituak 4,5

Ordu/aste 2,06

Hizkuntza CASTELLANO
Orduak guztira 37 irakastordu + 75,5 irak. gabeko ordu = 112,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
GALARZA IBARRONDO, JOSU IMANOL

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

Ezagutzak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GAES11 - Energia berriztagarriei buruzko ezagutza aplikatua.
OROKORRAK
GACG3 - Gaitasuna arazoak ekimenez konpontzeko, erabakiak hartzeko, sormenerako, eta ezagutzak, trebetasunak eta antzeak
komunikatzeko eta transmititzeko, Energiako Ingeniaritzaren jarduera profesionalaren erantzukizun etikoa eta profesionala ulertuta.
GACG4 - Energiaren esparru espezifikoan neurketak, kalkuluak, balorazioak, ikerketak, txostenak, eginkizunen planifikazioa eta antzeko
lanak egiteko ezagutzak izatea.
GACG5 - Soluzio teknikoen eragin soziala eta ingurumenekoa aztertzeko eta baloratzeko gaitasuna
GACG8 - Gaitasuna sistema, zerbitzu edo aplikazio energetikoak sortzea eta garatzea edo ustiatzea helburu duten Energiaren esparruko
proiektuak idatzi eta garatzeko, ingurumen inpaktua gutxituko duten estrategiak aplikatuta.
G_CB6 - Egoera konplexuetan edo soluzio berrien garapena eskatzen duten egoeretan jarduteko gai izatea, bai arlo akademikoan bai lan
arloan edo arlo profesionalean, bere ikasketa eremuaren barruan
ZEHARKAKOAK
GACTR2 - Bere lana jarrera kooperatibo, parte hartzaile eta erantzukizun sozialarekin egiteko gaitasuna
OINARRIZKOAK
G_CB3 - Ikasleek datu esanguratsuak biltzeko eta interpretatzeko gaitasuna izatea (eskuarki beren ikasketa eremuaren barruan), iritziak
emateko eta hausnarketa bat egiteko, izaera sozial, zientifiko edo etikoko gai garrantzitsuetan.

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

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

IO

IG

OG

5 h.

5 h.

P
EBALUAZIO-SISTEMAK
ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
%100
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
(Ez dago mekanismorik)
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Proiektuan zehar tutoretza bilera eta
aurkezpena eta defentsa teknikoa
adituekin izandako bileren bitartez, proiektua bideratu, akatsak
Oharrak: Proiektuan hartutako zeharkako konpetentzien ebaluazioa: zuzendu eta proiektua gainditzeko oharrak ematen dira.
Proiektua egiteko jarraitutako metodologia: talde-lana, erabakiak
hartzeko metodoak, konfliktoen kudeaketa... Proiektuaren
kudeaketa: helburuak, planifikazioa... Idatzizko komunikazioa
Ahozko komunikazioa

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 5 h.
OG - Orduak guztira: 5 h.

RG302 Arazoek ebazteko esku hartzen duten aldagaiak aztertzen ditu eta egoera egonkor baterako ekintzak planteatzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK
Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea
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IG
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5 h.

5 h.
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P
EBALUAZIO-SISTEMAK
ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
%100
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
(Ez dago mekanismorik)
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Proiektuan zehar tutoretza bilera eta
aurkezpena eta defentsa teknikoa
adituekin izandako bileren bitartez, proiektua bideratu, akatsak
Oharrak: Proiektuan hartutako zeharkako konpetentzien ebaluazioa: zuzendu eta proiektua gainditzeko oharrak ematen dira.
Proiektua egiteko jarraitutako metodologia: talde-lana, erabakiak
hartzeko metodoak, konfliktoen kudeaketa... Proiektuaren
kudeaketa: helburuak, planifikazioa... Idatzizko komunikazioa
Ahozko komunikazioa

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 5 h.
OG - Orduak guztira: 5 h.

RG304 Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere, horiek guztiak modu eraginkorrean argudiatuz
eta justifikatuz, eta hizkuntza idatzia egoki erabiliz.

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

IO

IG

OG

4 h.

4 h.

P
EBALUAZIO-SISTEMAK
ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
%100
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
(Ez dago mekanismorik)
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Proiektuan zehar tutoretza bilera eta
aurkezpena eta defentsa teknikoa
adituekin izandako bileren bitartez, proiektua bideratu, akatsak
Oharrak: Proiektuan hartutako zeharkako konpetentzien ebaluazioa: zuzendu eta proiektua gainditzeko oharrak ematen dira.
Proiektua egiteko jarraitutako metodologia: talde-lana, erabakiak
hartzeko metodoak, konfliktoen kudeaketa... Proiektuaren
kudeaketa: helburuak, planifikazioa... Idatzizko komunikazioa
Ahozko komunikazioa

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 4 h.
OG - Orduak guztira: 4 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
Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

IO

IG

OG

4 h.

4 h.

P
EBALUAZIO-SISTEMAK
ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
%100
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
(Ez dago mekanismorik)
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Proiektuan zehar tutoretza bilera eta
aurkezpena eta defentsa teknikoa
adituekin izandako bileren bitartez, proiektua bideratu, akatsak
Oharrak: Proiektuan hartutako zeharkako konpetentzien ebaluazioa: zuzendu eta proiektua gainditzeko oharrak ematen dira.
Proiektua egiteko jarraitutako metodologia: talde-lana, erabakiak
hartzeko metodoak, konfliktoen kudeaketa... Proiektuaren
kudeaketa: helburuak, planifikazioa... Idatzizko komunikazioa
Ahozko komunikazioa

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 4 h.
OG - Orduak guztira: 4 h.

RGA317 Energia berriztagarriak integratzeari lotutako arazoak ulertzen ditu

FORMAZIO-AKTIBITATEAK
Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea
Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak
Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
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IO

IG

OG

9 h.

9 h.

2 h.

2 h.

4 h.

4 h.

3 h.

7 h.
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hartzaileetan
Ariketak egitea banaka eta taldean
Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean
EBALUAZIO-SISTEMAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

P
%70

4 h.

3 h.

7 h.

1 h.

3 h.

4 h.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

%30

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

RGA318 Energia Berriztagarriak Sarera konektatzeko mekanismoak aztertu eta diseinatzen ditu

FORMAZIO-AKTIBITATEAK
Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea
Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak
Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan
Ariketak egitea banaka eta taldean
Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean
EBALUAZIO-SISTEMAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

P
%70
%30

EDUKIAK
1 - Energia, beroketa globala eta sorkuntza banatuaren inpaktua
1.1 - Arazoa eta beroketa globala
1 .2 - Ondorioak eta etorkizuna
2 - Sorkuntza banatuaren integrazioa
2.1 Sorkuntza banatuaren problematika eta helburuak
2.2 Lineen kalkulua eta sare elektrikoak
2.3 Tentsio baxuko sorkuntza instalazioak
2.4 Horniduraren kalitate elektrikoa
3 - Sarera konektatutako bihurgailuak eta kontrola
4 - Planta eolikoen integrazioa eta kontrola
5 - Planta fotovoltaikoen integrazio eta kontrola

SIMULAZIOAK
S1: Abiadura finkoko parkea: Wind-Turbine Asynchronous Generator in Isolated Network
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IG

OG

19,35 h.

19,35 h.

2 h.

6 h.

8 h.

8 h.

4 h.

12 h.

8 h.

4,15 h.

12,15 h.

8 h.

4 h.

12 h.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 26 h.
IG - Irak. gabekoak: 37,5 h.
OG - Orduak guztira: 63,5 h.
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S2: Bihurgailu elektronikoa sarera konektatuta
S3: Grid connected PV array

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Bibliografia

Moodle plataforma
Klaseko aurkezpenak
Ikasgaiaren transparentziak
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Mariusz Malinowski, et al. (2014). POWER ELECTRONICS FOR
RENEWABLE ENERGY SYSTEMS, TRANSPORTATION AND
INDUSTRIAL APPLICATIONS. IEEE Press.
R. Abhari, et al. (2011). Power conversion and control of wind energy
systems. IEEE Press.
Asea Brown Boveri. (2012). Cuaderno de aplicaciones técnicas nº12:
plantas eólicas. ABB
Asea Brown Boveri. (2011). Cuaderno de aplicaciones técnicas nº10:
plantas fotovoltaicas. ABB
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ENERGIA BERRIZTAGARRIEI
EZAGUTZA APLIKATUA
IKASGAIAN EGINDAKO
EGOKITZAPENAKMarzo – 2020 - Martxoa

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 MASTERetako 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 online, 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 principalmente a dos tipos de actividades:
-ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
-ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

25.05.20
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FORMAZIO JARDUERAK
Actividades formativas

FORMAZIO JARDUERAK
PROGRAMAREN ATALA (ezagutzak edo
ikaste emaitzak)

RGA318

AURREIKUSITAKO JARDUERAK
• Klase magistrala
• Simulink simulazioak

EGOERA BERRIRA EGOKITUTAKO
JARDUERAK
• Klasea online Hangouts Meet-en:
• Atal teorikoa
• Kasuak eta adibideak Matlab
simulink erabiliz
• Lan/erronka indibidual bat

RGA317

OHARRA; moldaketa edo egokitzapenik egin ez den kasuan, taula hutsik egongo da.
25.05.20
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EBALUAZIO JARDUERAK
Actividades de evaluación

EBALUAZIO JARDUERAK
PROGRAMAREN ATALA
(Ikaste emaitzak)

RGA318

AURREIKUSITAKO
JARDUERA/K

AURREIKUSITAKO
JARDUERAREN
PISUA (Azken

EGOERA BERRIRA
EGOKITUTAKO
JARDUERAK

notarekiko)

Kontrol jarduerak:
• Kontrol puntua (KP)
• Seihileko proiektua (PBL)

Kontrol jarduerak:
• KP %70
• PBL %30

•

Ebaluazioa
• Lan/erronka
indibidual bat
• Seihileko
proiektua (PBL)

EMANDAKO PISUA
(Azken notarekiko)
•
•

Lan indibiduala %70
PBLa %30

RGA317

OHARRA; moldaketa edo egokitzapenik egin ez den kasuan, taula hutsik egongo da.
25.05.20
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Eskerrik asko
Muchas gracias
Thank you

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

