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[GMC202] ADIERAZPEN GRAFIKOA II
DATU OROKORRAK

Titulazioa MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa ADIERAZPEN GRAFIKOA

Seihilabetea 2 Ikasturtea 1 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentziala Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 6 Ordu/aste 5 Orduak guztira 90 irakastordu + 60 irak. gabeko ordu = 150 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 TENA MERINO, IOSU

 AZPI-ERKIZIA ESCOLANO, GAIZKA (GOIERRI)

 AZKETA LASA, BEÑAT

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

ADIERAZPEN GRAFIKOA I
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GMCE01 - Ingeniaritza grafikoaren teknikak aplikatzeko ezagutzak eta gaitasunak
OROKORRAK
GMCT03 - Oinarrizko gaiak eta teknologiak ezagutzea, metodo eta teoria berriak bereziak ikasteko gaitasuna izan dezaten, eta errazago
moldatu daitezen egoera berrietan
ZEHARKAKOAK
GMCG06 - Beraien ikasketa eremuan eta lan eremu edo eremu profesionalean dituzten prestakuntza premiak identifikatzeko gai izatea, baita
beraien ikaskuntza autonomia handiz eta edozein testuingurutan (testuinguru egituratuak edo bestelakoak) antolatzeko ere
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_CB5 - Ikasleek aurrerago ikasketei autonomia maila handiarekin ekiteko beharrezko ikasketa trebetasunak garatzea.

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENA102 - Ezagutza eta ulermena: Bere espezialitatearen berezko diziplinen gaineko ezagutza eta ulermena, tituluaren
gainerako konpetentziak lortzeko beharrezko mailan, azken aurrerapenen gaineko nozioekin batera.

5,72

ENA104 - Ingeniaritzako analisia: Produktu, prozesu eta sistema konplexuak analizatzeko gaitasuna bere azterketaren
esparruan; analisi, kalkulu eta esperimentaziorako metodoak modu egokian hautatu eta aplikatzea, eta analisi horien emaitzak
zuzen interpretatzea.

0,04

ENA105 - Ingeniaritzako analisia: Bere espezialitatean ingeniaritzako problemak arazoak identifikatu, formulatu eta ebazteko
gaitasuna; jada ezarrita dauden analisi, kalkulu eta esperimentaziorako jada ezarrita dauden metodoak modu egokian hautatu
eta aplikatzea; murrizketa sozialen, osasun eta segurtasunekoen, ingurumenekoen, ekonomikoen eta industrialen garrantzia
ezagutzea.

0,04

ENA106 - Ingeniaritzako proiektuak: Bere espezialitatean ezarritako baldintzak betetzen dituzten produktu (piezak, osagaiak,
amaitutako produktuak, etab.), prozesu eta sistema konplexuak proiektatu, diseinatu eta garatzeko gaitasuna, kontuan hartuta
alderdi sozialak, osasun eta segurtasunekoak, ingurumenekoak, ekonomikoak eta industrialak; eta proiekturako metodo
egokiak hautatu eta aplikatzea.

0,04

ENA113 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Material, ekipamendu eta tresna, teknologia eta ingeniaritzako prozesuen
aplikazioaren eta horien mugen gaineko ezagutza, bere espezialitatearen esparruan.

0,04

ENA114 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ingeniaritzako praktikaren arauak aplikatzeko gaitasuna bere espezialitatean. 0,04

ENA119 - Komunikazioa eta talde lana: Informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak eraginkortasunez komunikatzeko
gaitasuna ingeniaritzaren esparruan eta gizartearekin oro har.

0,04

ENA120 - Komunikazioa eta talde lana: Gaitasuna estatuko zein nazioarteko testuinguruetan jarduteko, maila indibidualean eta
taldean, eta ingeniariekin eta beste diziplina batzuetako kideekin lankidetzan jarduteko.

0,04

  
Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK

  RGM1011  Multzo mekaniko baten helburua eta funtzionamendua ulertu eta multzo bat osatzen duten piezak zuzen marrazten
ditu marrazketa tekinikoko arauak jarraituz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG
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Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 2 h. 4 h.

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

5 h. 2 h. 7 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 10 h. 10 h. 20 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka edo taldean 2 h. 3 h. 5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%30

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

%10

Proposaturiko formazio-aktibitateetan ikasleak daukan
parte-hartzea eta jarrera aztertzea

%60

Oharrak: - Idatzizko frogan gutxinez 10 etik 3 puntu atera beharko
dira batezbestekoa egin ahal izateko.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Lanak ez dute rrekuperaketarik izango, entregatu aurretik
irakasleekin errebisatzeko aukera dago. Banakako frogak
errekuperaketa izango du, lehenengo azterketak %25 balioko du eta
errekuperaketak %75.

IO - Irakastorduak: 19 h.
IG - Irak. gabekoak: 17 h.
OG - Orduak guztira: 36 h.

 

  RGM1012  Edozein multzo mekaniko zuzen errepresentatzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Ariketak egitea banaka eta taldean 20 h. 17 h. 37 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%10

Proposaturiko formazio-aktibitateetan ikasleak daukan
parte-hartzea eta jarrera aztertzea

%90

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Lanak ez dute errekuperaketarik izango, entregatu aurretik
irakasleekin errebisatzeko auekra dago.

IO - Irakastorduak: 20 h.
IG - Irak. gabekoak: 17 h.
OG - Orduak guztira: 37 h.

 

  RGM182  Informazioa modu egokian komunikatu, bilatu eta antolatzen du, ahoz: Proiektuaren aurkezpena eta defentsa egiten du
ahoz, argi eta zehatz, ahoz komunikatzeko gidan jasotako alderdiak eta beharrezko tresna informatikoak zuzen erabiliz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

2 h. 2 h. 4 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: - Ez dago errekuperaktarik

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 4 h.

 

  RGM191  Arazoei irtenbideak aurkitzeko eta proiektuak garatzeko metodologia egokia erabiltzen du: Arazoak ondo aztertu, eta
horiei aurre egiteko informazio esanguratsua bilatu eta  irtenbideak proposatzen ditu.

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.

[GMC202] ADIERAZPEN GRAFIKOA II 2/4  



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

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: - Ez dago errekuperaketarik

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

 

  RGM1013  Multzo mekaniko baten edozein pieza akotatzen du, multzoaren funtzionamendu zuzenerako perdoiak definituz
beharrezkoa izanez gero .

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 5 h. 5 h. 10 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 37 h. 15 h. 52 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%35

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

%10

Proposaturiko formazio-aktibitateetan ikasleak daukan
parte-hartzea eta jarrera aztertzea

%55

Oharrak: - Idatzizko frogan gutxinez 10 etik 3 puntu atera beharko
dira adierazitako batezbestekoa egin ahal izateko.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Lanak ez dute errekuperaketarik izango, entregatu aurretik
irakasleekin errebisatzteko aukera dago. Banakako froga
errekuperaketa izango du, lehenengo azterketa %25 balioko du eta
errekuperaketak %75.

IO - Irakastorduak: 42 h.
IG - Irak. gabekoak: 20 h.
OG - Orduak guztira: 62 h.

 

  RGM181  Informazioa modu egokian komunikatu, bilatu eta antolatzen du, idatziz: Proiektuaren memoria idazten du argi eta
zehatz, proiektuen memoriak idazteko gidan ezarritako irizpideei jarraituz, eta tresna informatiko egokia erabiliz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

2 h. 2 h. 4 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: - Ez dago errekuperaketarik

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 4 h.

 

  RGM192  Taldean lan egiteko trebetasunak erakusten ditu eta planteatutako problema kasuan kasu egokienak diren erremintak
erabiliz ebazten du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

2 h. 2 h. 4 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: - Ez dago errekuperaketarik
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IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 4 h.

 

EDUKIAK

1. Multzoa      1.1. Multzoaren azterketa      1.2. Multzoaren elementu komertzialen teoria      1.3. Mul
tzo eta pieza modelizatu 3D (Solidworks)      1.4. Multzo eta pieza planoak 2D (Solidworks)2. Multzoa    
  2.1. Multzoaren azterketa      2.2. Multzoaren elementu komertzialen teoria      2.3. Multzo eta pieza 
modelizatu 3D (Solidworks)

      2.4. Multzo eta pieza planoak 2D (Solidworks)

3. Multzoa      3.1. Multzoaren azterketa      3.2. Multzoaren elementu komertzialen teoria      3.3. Mul
tzo eta pieza modelizatu 3D (Solidworks)

      3.4. Multzo eta pieza planoak 2D (Solidworks)

4. Multzoa      4.1. Multzoaren azterketa      4.2. Multzoaren elementu komertzialen teoria      4.3. Mul
tzo eta pieza modelizatu 3D (Solidworks)

      4.4. Multzo eta pieza planoak 2D (Solidworks)

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Gaiarekin lotutako web orrien kontsultak
Moodle plataforma
Klaseko aurkezpenak
Laborategiko praktikak burutzea

Bibliografia
PRECIADO BARRERA, Cándido; MORAL GARCIA Francisco
Jesus.Normalización del dibjuo técnico. 1ª Edición. Donostia: Editorial
Donostirarra, 2004.
AURIA APILLUELO, José M; IBAÑEZ CARABANTES, Pedro;
UBIETO ARTUR, Pedro. Dibujo Industrial Conjuntos y Despieces. 2ª
Edición. Madrid: Thomson 2005.
JENSEN, Cecil. Geometic dimensioning & tolerancing. Albany,Delmar
2003.
PUNCOCHAR, Daniel E. Interpretation of Geometric dimensioning
and tolerancing. 2ª Edición. New York: Industrial Press, 1997.
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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 MASTER-
etako 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 on-
line, 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 principal-
mente a dos tipos de actividades:
-ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
-ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN



FORMAZIO JARDUERAK 

Actividades formativas
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FORMAZIO JARDUERAK

PROGRAMAREN ATALA (ezagutzak edo 
ikaste emaitzak)

AURREIKUSITAKO JARDUERAK EGOERA BERRIRA EGOKITUTAKO JARDUERAK

Multzoa 01 (RGM1011,

RGM1012, RGM1013)

- Azalpen teorikoak klasean.
- Lana egiteko denbora eman.
- Dudak argitzen joan.

Multzoa 02 (RGM1011, 

RGM1012, RGM1013)

- Azalpen teorikoak klasean.
- Lana egiteko denbora eman.
- Dudak argitzen joan.

- Azalpen teorikoak Google Meet-en.
- Azalpen teorikoak bideo bitartez.
- Lana egiteko denbora eman (klase ordutan).
- Dudak foro bitartez argitu/landu.

Multzoa 03 (RGM1011, 

RGM1012, RGM1013)

- Azalpen teorikoak klasean.
- Lana egiteko denbora eman.
- Dudak argitzen joan.

- Azalpen teorikoak Google Meet-en.
- Azalpen teorikoak bideo bitartez.
- Lana egiteko denbora eman (klase ordutan).
- Dudak foro bitartez argitu/landu.

Multzoa 04 (RGM1011, 

RGM1012, RGM1013)

- Azalpen teorikoak klasean.
- Lana egiteko denbora eman.
- Dudak argitzen joan.

- Azalpen teorikoak Google Meet-en.
- Azalpen teorikoak bideo bitartez.
- Lana egiteko denbora eman (klase ordutan).
- Dudak foro bitartez argitu/landu.

Praktika interdisziplinarra
(RGM1011, RGM1013)

- Multzo mekaniko bat diseinatu.
- Multzoko piezak fabrikatu eta 

montatu.

- Praktika ez da egingo.
- Pisu hau foroko parte hartzetik  (kalitatea) 

hartuko da.

Seihileko proiektua S2 
(RGM1011, RGM1012, RGM1013)

- Seihileko proiektua.

OHARRA; moldaketa edo egokitzapenik egin ez den kasuan, taula hutsik egongo da.



EBALUAZIO JARDUERAK 
Actividades  de evaluación 
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EBALUAZIO JARDUERAK

OHARRA; moldaketa edo egokitzapenik egin ez den kasuan, taula hutsik egongo da.

PROGRAMAREN ATALA 
(Ikaste emaitzak)

AURREIKUSITAKO
JARDUERA/K

AURREIKUSITAKO 
JARDUERAREN 

PISUA (Azken 

notarekiko)

EGOERA BERRIRA 
EGOKITUTAKO

JARDUERAK

EMANDAKO PISUA 
(Azken notarekiko)

RGM1011 Entregatutako lanak
Kontrol puntua
POPBL2
Praktika interdisziplinarra

%55
%30
%10
%5

Entregatutako lanak
Kontrol puntua
POPBL2
Foroan parte hartzea

%55
%30
%10
%5

RGM1012 Entregatutako lanak
Kontrol puntua
POPBL2
Praktika interdisziplinarra

%90
%0
%10
%0

RGM1013 Entregatutako lanak
Kontrol puntua
POPBL2
Praktika interdisziplinarra

%50
%35
%10
%5

Entregatutako lanak
Kontrol puntua
POPBL2
Foroan parte hartzea

%50
%35
%10
%5



Beñat Azketa, Iosu Tena eta 

Gaizka Erkizia irakasleak

bazketa@mondragon.edu

itena@mondragon.edu

gerkizia@mondragon.edu

Loramendi, 4. Apartado 23

20500 Arrasate – Mondragon

Eskerrik asko

Muchas gracias

Thank you


