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DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA
GRADUA

Arloa MATEMATIKAK

Seihilabetea 1 Ikasturtea 1 Aipamena /
EspezialitateaIzaera OINARRIZKO HEZKUNTZA

Plana 2017 Modalitatea Presentziala Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 6 Ordu/aste 6,94 Orduak guztira 125 irakastordu + 25 irak. gabeko ordu = 150 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 ALBISTEGUI ZAMACOLA, GERMAN ALBERTO

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
GOC101 - Teoria eta printzipio matematikoak erabiltzea Ingeniaritzaren berezko problemak ebazten dituzten kalkuluak egiteko
GOC106 - Egituren eta makinen oreka modelizatu, formulatu, kalkulatu eta analizatzea Fisika mekanikoaren aplikazioa
GOC108 - Lantaldeetan parte hartuz problemak ebaztea, adostutako helburuak lortu ahal izateko
GOC109 - Informazioa idaztea eta antolatzea, ideiak argi eta koherentziaz komunikatzea
OROKORRAK
GOFB01 - Ingeniaritzan planteatu daitezkeen problema matematikoak ebazteko gaitasuna Gai hauei buruzko ezagutzak aplikatzeko
ahalmena: aljebra lineala; geometria; geometría diferentziala, kalkulu diferentziala eta integrala; ekuazio diferentzialak eta deribatu
partzialak; zenbakizko metodoak; zenbakizko algoritmika; estatistika eta optimizazioa
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_CB4 - Ikasleek informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak transmititu ahal izatea publiko espezializatuari zein espezializatu gabeari.

  ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENAE01 - Ezagutza eta ulermena: Bere ingeniaritza adarraren azpian dauden printzipio zientifiko eta matematikoak ezagutu
eta ulertzea.

4,36

ENAE05 - Ingeniaritzako analisia: Ezagutu eta ulertzen dutena ingeniaritzako arazoak identifikatu, formulatu eta ebazteko
erabili ahal izatea, ezarritako metodoez baliatuta.

1

ENAE08 - Ingeniaritzako proiektuak: Dituzten ezagutzak eskakizun espezifikoak bete behar dituzten proiektuak garatu eta
aurrera eramateko aplikatu ahal izatea.

0,22

ENAE17 - Zeharkako konpetentziak: Modu eraginkorrean funtzionatzea, bai bakarka bai lantaldean. 0,21

ENAE18 - Zeharkako konpetentziak: Metodo desberdinak erabiltzea ingeniarien komunitatearekin eta gizartearekin oro har
modu eraginkorrean komunikatzeko.

0,21

  
Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RGO111  Kalkulu diferentziala erabiltzen du optimizazio, gutxi gorabeherako kalkulu eta erroreen hedapenari buruzko
problemak ebazteko

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

10 h. 5 h. 15 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 15 h. 2 h. 17 h.

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

45 h. 4 h. 49 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
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IO - Irakastorduak: 70 h.
IG - Irak. gabekoak: 11 h.
OG - Orduak guztira: 81 h.

 
  

  

  RGO112  Kalkulu integrala erabiltzen du problema fisikoak eta geometrikoak ebazteko

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 14 h. 2 h. 16 h.

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

30 h. 8 h. 38 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%100

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

IO - Irakastorduak: 44 h.
IG - Irak. gabekoak: 10 h.
OG - Orduak guztira: 54 h.

 
  

  

  RGO181  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

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 3 h. 1 h. 4 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%100

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

IO - Irakastorduak: 3 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 4 h.

 
  

  

  RGO182  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

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 3 h. 1 h. 4 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%100

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

IO - Irakastorduak: 3 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 4 h.

 
  

  

  RGO191  Arazoei irtenbideak aurkitzeko eta proiektuak garatzeko metodologia egokia erabiltzen du: Arazoak ondo aztertu, eta
horiei aurre egiteko informazio esanguratsua bilatu eta  irtenbideak proposatzen ditu.
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  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 3 h. 1 h. 4 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%100

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

IO - Irakastorduak: 3 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 4 h.

 
  

  

  RGO192  Taldean lan egiteko trebetasunak erakusten ditu eta planteatutako problema kasuan kasu egokienak diren erremintak
erabiliz ebazten du.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%100

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

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

 

EDUKIAK

1.Ekuazioak eta funtzioak

2.Inekuazioak

3.Zenbaki konplexuak

4.Deribazioa eta aplikazioak

5.Kalkulu integrala. Aplikazioak

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Gaiarekin lotutako web orrien kontsultak
Moodle plataforma
Klaseko aurkezpenak
Titulazioaren software espezifikoa
Unitate didaktikoa

  Bibliografia
Calculo Edwin J. Purcell/Dale Varberg Prentice Hall
Calculo Larson/Hostetler/Edwards McGrawHill
Calculus Salas/Hille Ed. Reverté
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