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[GCJ102] MATERIAL METALIKOEN ZIENTZIA
DATU OROKORRAK

Titulazioa PROZESU INDUSTRIALETAKO
EKOTEKNOLOGIEN INGENIARITZA GRADUA

Arloa MATERIALEN INGENIARITZA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 2 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 4,5 Ordu/aste 2,33 Orduak guztira 42 irakastordu + 70,5 irak. gabeko ordu = 112,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 HERRERO DORCA, NURIA

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
GCES02 - Materialen ingeniaritza aplikatzeko ezagutzak eta gaitasunak.
OROKORRAK
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
GCCG03 - Gaitasuna arazoak ekimenez konpontzeko, erabakiak hartzeko, sormenerako, eta ezagutzak, trebetasunak eta antzeak
komunikatzeko eta transmititzeko, Prozesu Industrialetako Ekoteknologien Ingeniaritzaren jarduera profesionalaren erantzukizun etikoa eta
profesionala ulertuta.
GCCG4 - Neurketak, kalkuluak, balorazioak, azterketak, txostenak, zereginen planifikazioa eta antzeko beste lan batzuk egiteko ezagutzak,
Prozesu Industrialetako Ekoteknologien Ingeniaritzaren arlo zehatzean
GCCG5 - Soluzio teknikoek gizartean eta ingurumenean duten eragina aztertu eta baloratzeko gaitasuna
GCCG8 - Gaitasuna prozesu industrialetan sistemak, teknologiak eta estrategiak sortzea eta garatzea eta aplikatzea helburu duten Prozesu
Industrialetako Ekoteknologien Ingeniaritzako esparruko proiektuak idatzi eta garatzeko, ingurumen inpaktua gutxituko duten estrategiak
aplikatuta.
ZEHARKAKOAK
GCCTR1 - Diziplina askoko taldeetan eta hizkuntza askoko ingurune batean lan egiteko gaitasuna eta Industria Prozesuetako
Ekoteknologiei lotutako ezagutzak, prozedurak, emaitzak eta ideiak komunikatzea, ahoz zein idatziz
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.

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RG201  Bere lana taldeko gainerako kideen lanarekin koordinatzen du, eta bere taldean egin beharreko lanak egiten eta lan giro
egokia sortzen laguntzen du.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

3 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Ebaluaketa jarraia

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 3 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 
  

  

  RG202  Erabakiak hartzen ditu eta aukeratutako alternatibak izan ditzakeen ondorioak baloratzen ditu.
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  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

3 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Ebaluaketa jarraia

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 3 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 
  

  

  RG204  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere, eraginkortasunez eta horietako bakoitza
argudiatuta eta justifikatuta, hizkuntza egoki erabilita, idatziz.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

3 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Ebaluaketa jarraia

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 3 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 
  

  

  RG205  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere, eraginkortasunez eta horietako bakoitza
argudiatuta eta justifikatuta, hizkuntza egoki erabilita

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

3 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Ebaluaketa jarraia

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 3 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 
  

  

  RGC214  Material metalikoen zientziaren oinarri zientifikoak eta materialaren mikroegituraren eta propietate makroskopikoen
artean dagoen harremana ezagutzea

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

4 h. 4 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

15 h. 7,5 h. 22,5 h.
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Ariketak egitea banaka eta taldean 2 h. 7 h. 9 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka edo taldean 4 h. 4 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%20

Froga idatziak, kodifikazio/programaziokoak eta ahozko
indibidualak ikasgaiari buruzko konpetentzia teknikoak
ebaluatzeko

%80

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

IO - Irakastorduak: 17 h.
IG - Irak. gabekoak: 22,5 h.
OG - Orduak guztira: 39,5 h.

 
  

  

  RGC215  Metalen egiturari, faseko transformazioei, tratamendu termikoei, propietateei eta aplikazioei buruzko arazo
kualitatiboak eta kuantitatiboak konpontzea

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

4 h. 4 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

18 h. 15 h. 33 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 7 h. 13 h. 20 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka edo taldean 4 h. 4 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%80

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

%20

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

IO - Irakastorduak: 25 h.
IG - Irak. gabekoak: 36 h.
OG - Orduak guztira: 61 h.

 

EDUKIAK

1. Metalak eta aleazioak

2. Entsegu mekanikoak

3. Deformazioa, gogortze mekanismoak eta berkristaltzea

4. Fase diagramak

5. Altzairuak eta fundizioak

6. Altzairuen tratamentu termikoak
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BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Gaiarekin lotutako web orrien kontsultak
Moodle plataforma
Ikasgaiaren transparentziak
Laborategiko praktikak burutzea

  Bibliografia
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=EKOTEKNOLOGIA21&ejecuta=45&_ST
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