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DATU OROKORRAK

Titulazioa MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa FLUIDOEN INGENIARITZA

Seihilabetea 2 Ikasturtea 2 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentziala Hizkuntza CASTELLANO/EUSKARA

Kredituak 4,5 Ordu/aste 2,94 Orduak guztira 53 irakastordu + 59,5 irak. gabeko ordu = 112,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 GANDARIAS INCHAUSTI, KEPA

 ALONSO DE MEZQUIA GONZALEZ, DAVID

 SOUTO CANTELI, IÑIGO

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

MATEMATIKA OINARRIAK I
MATEMATIKA OINARRIAK II
FISIKA I
FISIKA II
MEKANIKA
KIMIKA

Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GMCI02 - Fluidoen mekanikaren oinarrizko printzipioen gaineko ezagutzak eta ingeniaritzaren eremuko arazoen konponketan duten
aplikazioa. Hodiak, erretenak eta jariakinen sistemak kalkulatzea
OROKORRAK
GMCT03 - Oinarrizko gaiak eta teknologiak ezagutzea, metodo eta teoria berriak bereziak ikasteko gaitasuna izan dezaten, eta errazago
moldatu daitezen egoera berrietan
GMCT05 - Neurketak, kalkuluak, balorazioak, tasazioak, peritazioak, azterketak, txostenak, ekintzak planak eta antzeko beste lan batzuk
egiteko ezagutzak.
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_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.
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.

4,14

ENA103 - Ezagutza eta ulermena: Ingeniaritzaren diziplina askoko testuinguruaz ohartzea. 0,04

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

ENA111 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Teknika aplikagarrien eta analisi, proiektu eta ikerketako metodoen eta horien
mugen gaineko ezagutza bere espezialitatearen esparruan.

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

ENA118 - Judizioak lantzea: Gaitasuna bere espezialitateko jarduera tekniko edo profesional konplexuak edo proiektuak
kudeatzeko, eta hartutako erabakiez erantzutea.

0,04

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

0,04
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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: 4,5

IKASTE-EMAITZAK

  RG202  Erabakiak hartzen ditu eta aukeratutako alternatibak izan ditzakeen ondorioak baloratzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

2 h. 1 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: Seihileko proiektuaren ebaluazioa jarraitua izango da,
etaekipoaktutorearekin eta adituekin egin behar dituen
bileretanoinarrituko da.Txostena entregatu baino aste bat lehenago,
lanaosotasuneanaztertu, hobetu beharrekoak zehaztu eta
ekipoarijakinaraziko zaio.Txostenaren azken bertsioan
hobetzekoakzuzenduta izango da errekuperazioa.

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 

  RGM228  Fluidoen ezaugarriak identifikatzea, eta beraien jokaera hidrostatikoa analizatzea eta fluidoen estatika aztertzeko
metodoak ezagutzea ingurune teoriko zein praktikoan

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 8 h. 10 h.

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

7 h. 7 h. 14 h.

Ariketa, problema nahiz praktikak egin eta ebaztea bakarka eta taldean 6 h. 7 h. 13 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%75

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

%15

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

IO - Irakastorduak: 15 h.
IG - Irak. gabekoak: 22 h.
OG - Orduak guztira: 37 h.

 

  RG204  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere modu eraginkorrean eta hizkuntza idatzia egoki
erabilita.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

2 h. 1 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: Seihileko proiektuaren ebaluazioa jarraitua izango da,
etaekipoaktutorearekin eta adituekin egin behar dituen
bileretanoinarrituko da.Txostena entregatu baino aste bat lehenago,
lanaosotasuneanaztertu, hobetu beharrekoak zehaztu eta
ekipoarijakinaraziko zaio.Txostenaren azken bertsioan
hobetzekoakzuzenduta izango da errekuperazioa.
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IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 

  RGM229  Fluido likatsuen jokaera hidrodinamikoa analizatzea. Analisi adimentsionalaren metodoa eta ereduen teoria ezagutzea
ingurune teoriko zein praktiko desberdinetara aplikatuz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

9 h. 9 h. 18 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 1,5 h. 3,5 h.

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

12 h. 12 h. 24 h.

Ariketa, problema nahiz praktikak egin eta ebaztea bakarka eta taldean 7 h. 11 h. 18 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%75

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

%15

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

IO - Irakastorduak: 30 h.
IG - Irak. gabekoak: 33,5 h.
OG - Orduak guztira: 63,5 h.

 

  RG205  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere modu eraginkorrean eta ahozko hizkuntza
egoki erabilita.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

2 h. 1 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: Seihileko proiektuaren ebaluazioa jarraitua izango da,
etaekipoaktutorearekin eta adituekin egin behar dituen
bileretanoinarrituko da.Txostena entregatu baino aste bat lehenago,
lanaosotasuneanaztertu, hobetu beharrekoak zehaztu eta
ekipoarijakinaraziko zaio.Txostenaren azken bertsioan
hobetzekoakzuzenduta izango da errekuperazioa.

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 

  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

2 h. 1 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: Seihileko proiektuaren ebaluazioa jarraitua izango da,
etaekipoaktutorearekin eta adituekin egin behar dituen
bileretanoinarrituko da.Txostena entregatu baino aste bat lehenago,
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lanaosotasuneanaztertu, hobetu beharrekoak zehaztu eta
ekipoarijakinaraziko zaio.Txostenaren azken bertsioan
hobetzekoakzuzenduta izango da errekuperazioa.

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 

EDUKIAK

1. Sarrera eta oinarrizko kontzeptuak

2.  Fluidoen propietateak

3. Hidrostatika

4. Hidrodinamika

5. Analisis dimentsionala

6. Turbomáquinas

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Unitate didaktikoa
Ikasgaiaren transparentziak
Moodle plataforma

Bibliografia
M.White, Frank. Mecanica de Fluidos, 5ª Ed., Mc Graw Hill, 2004;
84-481-4076-1
Çengel,Yunus A. Fluid mechanics : fundamentals and applications,
1st ed, McGraw-Hill ISBN 0&#8211;07&#8211;247236&#8211;7
Fluidoen fluxua eta bero-trukea ingeniaritzan / Octave Lenvenspiel
Fluidos, Bombas e instalaciones hidráulicas; S. de las Heras,
UPCGrau,2011.
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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

RGM228 Fluidoen ezaugarriak
identifikatzea, eta beraien jokaera
hidrostatikoa analizatzea eta fluidoen
estatika aztertzeko metodoak ezagutzea
ingurune teoriko zein praktikoan

- Banakako lana eta ikasketa, probak eta 
azterketak eta/edo kontrol-puntuak
- Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak
eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, 
eskola parte hartzaileetan
- Ariketa, problema nahiz praktikak egin
eta ebaztea bakarka eta taldean

RGM229 Fluido likatsuen jokaera
hidrodinamikoa analizatzea. Analisi
adimentsionalaren metodoa eta ereduen
teoria ezagutzea ingurune teoriko zein
praktiko desberdinetara aplikatuz

- Banakako lana eta ikasketa, probak eta 
azterketak eta/edo kontrol-puntuak
- Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak
eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, 
eskola parte hartzaileetan
- Ariketa, problema nahiz praktikak egin
eta ebaztea bakarka eta taldean

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)

AURREIKUSIT
AKO

JARDUERA/K

AURREIKUSITAKO 
JARDUERAREN 

PISUA (Azken 
notarekiko)

EGOERA BERRIRA 
EGOKITUTAKO

JARDUERAK

EMANDAKO PISUA 
(Azken notarekiko)

RGM228 Fluidoen ezaugarriak
identifikatzea, eta beraien jokaera
hidrostatikoa analizatzea eta fluidoen
estatika aztertzeko metodoak ezagutzea
ingurune teoriko zein praktikoan

Kontrol Puntua
(Presentziala)

PBL
Klasean

egindako lana

%75
%10

%15

RGM229 Fluido likatsuen jokaera
hidrodinamikoa analizatzea. Analisi
adimentsionalaren metodoa eta ereduen
teoria ezagutzea ingurune teoriko zein
praktiko desberdinetara aplikatuz

Kontrol Puntua
(Presentziala)

PBL
Klasean

egindako lana

%75
%10

%15

Kontrol Puntua (Online)
PBL

Klasean egindako lana

%75
%10
%15

RGM228 Fluidoen ezaugarriak
identifikatzea, eta beraien jokaera
hidrostatikoa analizatzea eta fluidoen
estatika aztertzeko metodoak ezagutzea
ingurune teoriko zein praktikoan

Errekuperaketa
(Presentziala)

- Errekuperaketa (Online) -

RGM229 Fluido likatsuen jokaera
hidrodinamikoa analizatzea. Analisi
adimentsionalaren metodoa eta ereduen
teoria ezagutzea ingurune teoriko zein
praktiko desberdinetara aplikatuz

Errekuperaketa
(Presentziala)

- Errekuperaketa (Online) -



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

Eskerrik asko
Muchas gracias

Thank you
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