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[GJP002] EUSKARA TEKNIKOA I
DATU OROKORRAK

Titulazioa MEKATRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa HIZKUNTZAK

Seihilabetea 1 Ikasturtea 3 Aipamena /
EspezialitateaIzaera HAUTAZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentziala Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 3 Ordu/aste 2,5 Orduak guztira 45 irakastordu + 30 irak. gabeko ordu = 75 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 ARRASATE AYERBE, JAVIER

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
OROKORRAK
GJCG02 - Hizkuntza eta diziplina askoko ingurune batean lan egiteko gaitasuna.
OINARRIZKOAK
G_CB4 - Ikasleek informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak transmititu ahal izatea publiko espezializatuari zein espezializatu gabeari.

IKASTE-EMAITZAK

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

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 8,75 h. 12,5 h. 21,25 h.

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

3,75 h. 2,5 h. 6,25 h.

Tailerrak, eztabaidak, mintegiak, kasu-azterketak, rol jokoak, etab. egitea 5 h. 5 h.

Ikasgelan aurkeztea klase parte-hartzaileetan ikasgaiekin loturiko kontzeptu eta prozedurak 5 h. 5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

IO - Irakastorduak: 22,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 15 h.
OG - Orduak guztira: 37,5 h.
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[GJP002] EUSKARA TEKNIKOA I 1/2  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Ikasturtea: 2019 / 2020 - Ikasgaiaren planifikazioa

EDUKIAK

Hizkuntza teknikoa
Terminologia zientifiko teknikoa
Fisikako eta matematikako adierazpenak: ortografia, idazketa eta irakurketa-interpretazioa

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak
Bibliografia

(Ez dago bibliografiarik)
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