
Teknologia departamentuko ikasgaiak Batxilergoan



Dokumentu  hau  hurrengo  moduan  antolatzen  da.  Lehenik  batxilergoan  Teknologia  departamentuak 
eskeintzen  dituen  arloak  aurki  daitezke.  Arlo  hauei  buruz  eskaintzen  den  informazioa  bikoitza  da: 
lehenik legeak agintzen duen gaitegi ofiziala agertzen da eta jarraian gaur egun departamentuak ematen 
dion forma (programazio laburtua). 

Bukatzeko batxilergo teknologikoak irekitzen dituen bideak ageri dira. Orohar, batxilergo teknologikoa 
eta  bere  arloak  (Teknologia  Industriala  I  eta  II  eta  Elektroteknia)  ingenieritzetara  eta  goi  mailako 
formakuntza ziklo teknikoetara bideratuta daude.

Teknologia departamentuko ikasgaiak batxilergoan hurrengoak dira:

1. BATXILERGOA

Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak

Teknologia Industriala I

2. BATXILERGOA

Teknologia Industriala II

Elektroteknia

Mekanika



Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak

Edukiak
Informazioaren  eta  komunikazioaren  teknologiak  irakasgaiaren  edukiak  bi  multzotan  antolatzen  dira. 
Lehenbizikoan, Batxilergoko modalitate guztiendako komuna den multzoan, sartzen diren edukiak hauexek 
dira: batetik, informazioaren eta komunikazioaren teknologiek gure gizartean duten eraginari buruzkoak eta, 
bestetik,  ematen  zaizkien  ohiko  erabilerei  buruzkoak,  ondoren  xede  orokorreko  programen  ezagutzan 
sakontzen joateko. Bigarren multzoa Batxilergo modalitatearen araberakoa da, eta modalitate honetarako 
tresna informatiko, arazo eta metodo egokienei buruzko edukiek osatzen dute.

Lehen multzoa

1. Informazioaren eta teknologia berrien gizartea

• Informazioaren tratamendua eta haren aplikazioak. Informazioaren eta komunikazioaren 
teknologiak. Informazioaren eta komunikazioaren teknologien bilakaera. Informazioaren eta 
komunikazioaren teknologien hedapena eta ezarpena.

• Informazioaren eta komunikazioaren teknologien etorkizuna eta errealitatea. Informazioaren eta 
komunikazioaren teknologien alde soziologikoak. Garapen berriak. Bat egitenduten informazioaren 
teknologiak.

• Informazioaren eta komunikazioaren teknologien aplikazioak zientzia, soziologia, teknika edo 
arteen esparruetan, ikasleen Batxilergo modalitatearen arabera. Informazioaren eta komunikazioaren 
teknologien erabileratik heldu diren lanbide berriak.

2. Ordenagailuak eta erabilera orokorreko programak

• Ordenagailuaren eta haren periferikoen osagai fisiko garrantzitsuenak ezagutzea. Horien arteko 
erlazioak. Ekipo informatikoen osagaien funtzioak. Sistema eragilearen eta ingurune grafiko edo 
erabileretakoen garrantzizko funtzioak.

• Gordetzeko sistema magnetiko, optiko eta bestelakoen egitura fisikoa eta logikoa. Fitxategi motak: 
sistema eragilearen fitxategi garrantzitsuak, datu fitxategiak eta exekutatzekoak. Fitxategien 
antolaketa memoria dispositiboetan.

• Datuak transmititzeko sareak eta informazioaren autobideak: zein informazio eta komunikazio 
zerbitzutara sartu daitekeen haien bidez. Informazio zerbitzu desberdinen erabilera arte, zientzia, 
teknologia eta giza zientzien esparruetan. Lortutako informazioa egiaztatu eta kontrastatzea.

• Ikasleek aukeratutako modalitatearen arabera, hemen agertzen dira erabilera orokorreko programak, 
Batxilergoko modalitate horretako berariazko tresnak ez direnak: testu prozesadoreak, autoedizio 
edo aurkezpen programak, datu baseak, kalkulu orriak edo komunikazio programak.

Bigarren multzoa

Bigarren multzoa zazpi gai-gune nagusitan antolatzen da, ondotik ematen diren edukiekin. Ikastetxeek zazpi 
hauen artean egokienak aukeratuko dituzte bertan eskainiko diren Batxilergo modalitate horietarako, 
kontuan hartuta ekipamendua eta irakasgaiaz arduratuko diren irakasleen prestakuntza eta ezaugarriak. 
Orientabide gisa, gune bakoitza osatzen duten edukiak azaldu ondoren, Batxilergo modalitate bakoitzari zein 
gai-gune atxiki iradokitzen da.

  1. Ordenagailuz lagundutako marrazketa. Infografia.  (Arte)

• Ordenagailuz lagundutako marrazketarako ingurunea eta lan antolaketa. Osagai, trazadura eta figura 
geometriko nagusiak. Konposizio formalak eta informalak. Kolorea. Kolorea, argiztaturiko puntu 
gisa. Kolore neutro eta kromatikoak. Diseinua koloretan. Edizioa. Infografia, ordenagailu bidezko 
artea. Arte ekoizpenerako baliabide informatikoak.



  2. Ordenagailuz lagundutako diseinua.  (Arte)

• Ordenagailuz lagundutako diseinua (CAD) lan bektorialerako sistema gisa, lagundutako 
marrazketaren aldean. Diseinu lanaren antolaketa. Diseinuaren osagaiak. Faseak. CAD programa 
baten erabilera: unean uneko erreferentziak, irteera euskarriak. Ordenagailuz lagundutako diseinua 
hiru dimentsiotan. Lagundutako diseinuaren aplikazioak.

  3. Ordenagailuz lagundutako edizioa.  (Arte)

• Arte grafikoen bilakaera historikoa, tipo mugikorretatik autoediziora. Lagundutako edizioa sistema 
elkarketa gisa: testu prozesadorea, lagundutako marrazketa eta diseinua, etab. Edizio programa 
baten erabilera. Edizio programak, zenbait tresnaren bidez egindako lanen integratzaile gisa. 
Maketazio elektronikoa. Euskarri desberdinetarako irteera. Amaierako artea.

  4. Informazioaren kalkulua eta tratamendu kuantitatiboa. (Giza Zientziak, Zientziak eta 
Teknologia)

• Kalkulu orrien oinarrizko kontzeptuak eta funtsezko funtzioak. Kalkulu orrien aplikazioak. 
Problemak ebazteko kalkulu orrien ereduak erabili eta sortzea. Kalkulu orri bati lotutako grafikoak.

• Estatistika paketeen ezaugarriak eta helburua.

• plikazioak. Oinarrizko eginkizunak eta eragiketak.

• Populazioen azterketan erabiltzea. Lotutako grafikoak. Estatistikako neurriak lortu eta 
interpretatzea, aldagaien arteko harremana eta hipotesiak egiaztatzea. Taula eta grafikoak egin eta 
interpretatzea.

• Problemak ebazteko programak. Editorea, zenbaki aldagaiak eta funtzioen definizioa; 
aurredefinitutako funtzioak, komandoak, grafiko motak. Informatikako programak zientziaren 
arloko problemak ebazteko erabiltzea.

  5. Programaziorako eta prozesuen kontrolerako lengoaiak. (Zientziak eta Teknologia)

• Programaziorako lengoaia motak. Programaziorako lengoaia egituraturen bat erabiltzea. Zientziaren 
arloko problemak ebazteko programak eraikitzea.

• Robotikari buruzko sarrera. Robot baten ezaugarriak eta funtzionamendua. Atzemaleak eta 
sentsoreak. Robotaren kontrola. Simuladoreak. Makinek edo robotek kontrolatzen dituzten 
mikromunduak ustiatzeko lana. Laborategiko esperimentazioa baliabide informatikoen laguntzaz.

  6. Informazio testuala eta dokumentala. (Giza Zientziak, Zientziak eta Teknologia)

• Informazio dokumentalaren tratamendua: dokumentazioko datu baseak. Datu base dokumentalen 
egitura. Informazioa hautatzeko metodoak. Datu base dokumental bat kontsultatzea galdetzeko 
formula desberdinen bitartez.

• Datu base erlazionalen ezaugarriak, antolaketa eta egituraketa. Galdeketarako eta eragiketa 
erlazionaletarako lengoaia. Datu base bateko fitxategi bat kontsultatzea. Datu base bereko fitxategi 
bat baino gehiago kontsultatzea. Basetik lortutako datuekin txostenak, taulak eta grafikoak egitea.

• Urrutiko datu baseak kontsultatzea. Modalitateari dagozkion problemak ebaztea datu base 
dokumentalak kontsultatuz. Nazioko eta nazioarteko datu base dokumentalak.

• Informazio dokumentala antolatzeko hipertestu sistemak. Sistema hauek eraiki eta ustiatzea.

  7. Ordenagailuz lagundutako diseinua, simulazioa eta fabrikazioa. (Zientziak eta Teknologia)

• Ordenagailuz Lagundutako Ingeniaritzaren (CAE) tresnak orokorrean ikastea: ezaugarriak, 
betebeharrak, moduluak eta aplikazioak. Zirkuitu elektriko eta elektronikoak diseinatu, simulatu eta 
eraikitzea: eskema atzemaleak, simulazio elektronikoa eta zirkuitu inprimatuen diseinua.

Arestian azaldu bezala, zazpi gune hauek Batxilergoko hiru modalitateekin lotu daitezke modu honetan:
• Arte modalitatea: 1., 2. eta 3. guneak.
• Zientzia eta Teknologia modalitatea: 4., 5., 6. eta 7. guneak.
• Giza eta Gizarte Zientzien modalitatea: 4. eta 6. guneak.



IKT ARLOKO PROGRAMAZIO LABURRA
Irakaslea JOSUNE BALLARENA URROZ Maila BATX.1 Ikasturtea 2012/2013

IKASGAIAREN EZAUGARRIAK MAILA HONETAN 
Hautazko ikasgaia da. Astero 4 saio dituena.

HELBURU OROKORRAK 

• Informazioaren  eta  komunikazioaren  teknologiek  gizartean  duten  eragina  ezagutu  eta  jarrera 
errealista hartzea arlo informatikoaren aurrean, haren bilakaeraren eta etorkizunaren aurrean.

• Informazioaren  eta  komunikazioaren  teknologien  tresnak  erabiltzea  informazioa  hautatu, 
berreskuratu, transformatu, aztertu, igorri, sortu eta aukeratzeko. Funtsean, norberaren lana hobetzea 
baliabide teknologikoak erabiliz. 

• Ikasleek problemak ordenagailuaz baliatuz ebaztea.

• Modalitateari  dagozkion  tresna  informatikoez  baliatzearen  inguruko  oinarrizko  kontzeptu  eta 
prozedurak erabiltzea. Edizio, kudeaketa, kalkulu, marrazketa, diseinua, kontrol eta abarretako programak.

EDUKIAK 

3. Informazioaren eta teknologia berrien gizartea.

4. Ordenagailuak eta erabilera orokorreko programak.

5. Informazioaren kalkulua eta tratamendu kuantitatiboa.

6. Programaziorako eta prozesuen kontrolerako lengoaiak.

7. Informazio testuala eta dokumentala.

8. Ordenagailuz lagundutako diseinua.

UNITATEAK ETA DENBORALIZAZIOA 
1. Ebaluazioa 2. Ebaluazioa 3. Ebaluazioa 
Orduak Unitateak Orduak Unitateak Orduak Unitateak 

10 1.Hardwarea. Sare lokala 15 5.Kalkulu orria. 10 7.Datu baseak.
8 2.Segurtasun informatikoa. 27 6.Diseinu grafikoa. 8 8.Jakintza kolektiboa. 

10 3.Aurkezpen informatikoak. 15 9.Programazio hizkuntzak.

10 4.Testu prozesatzailea.

METODOLOGIA ETA BALIABIDEAK 

• Gehiengoetan ariketa eta proiektuen bidez landuko ditugu gaiak. 
• Gai teorikoak landu ondoren galdeketa idatzia egingo da gaiari buruz. 
• Programa / Aplikazioak: 

• Open office. Internet baliabideak. Gimp. Internet (nabigatzaileak, posta elektronikoa). 
• Babes programak (antibirus, antispam etab). 

EBALUAZIOA ETA ERREKUPERAZIOA 
EBALUAZIO IRIZPIDEAK 



• Ordenagailua osatzen duten elementu fisikoak identifikatu eta haien funtzioak bereizi. Memoria 
dispositiboak eta oinarrizko periferikoak identifikatu (sarrerakoak zein irteerakoak). 

• Sistema eragilearen oinarrizko aginduak erabili. 
• Informazioren teknologiek egungo gizartean dituzten eraginetako batzuk aztertu eta baloratu. 
• Baliabide informatikoak erabiliz testu, zenbaki edo grafikoz osatutako dokumentu inprimatuak prestatu 

beharko dituzte, formatu zehatz batera egokituta. 
• Helburu orokorreko programak (testu prozesadorea, kalkulu orria, datu basea edo pakete grafikoak) 

erabili beharko dituzte, curriculumaren arlo ezberdinetarako laguntza gisa. 
• Automatismo konbinazional edo sekuentzial bati buruzko problema sinple bat aztertu eta lengoaia 

informatikora trasnkribitu. 
• Datu base sinple eta berri bat diseinatu eta kontsultak egiten jakin. 
• Ordenagailuz lagundutako diseinu eta simulazio tresnak aplikatzen jakin. 

KALIFIKAZIO SISTEMA eta TRESNAK edo BALIABIDEAK
• Lan praktikoak eta proiektuak izango dira oinarria ikasgaia ebaluatzeko. Ebaluaketan zehar klasean 

egindako lanari arreta handia jarriko diot. Bestetik klaseko jarrera, materialaren erabilpen egokia eta 
euskaraz hitz egitea baloratuko dut. 

• Kontzeptuak, azterketak % 30
• Ariketak, proiektuak eta lan koadernoa % 40 
• Lanerako jarrera eta materialaren erabilera % 20 
◦ Lanerako jarrera eta materialaren erabileran 0-rekin ezin da ebaluaketa gainditu. 
◦ Jarrera desegokiak kentzen dute: Klasera orduan etortzea(-0,2), ikaskide eta irakaslearekiko 

errespetua izatea (-0,5), gelako tresnak zaintzea (-0,2), klasean lanean aritzea(-0,2), etxeko lanak 
egitea (-0,15), klasean pertsonak bezala egotea (-0,2), beharrezko materiala ekartzea (-0,2), 
baimenarik gabe lekutik aldatzea (-0,15),  klasean lantzen ari garen gaiarekin lotuta ez dagoen 
zereginetan aritzea (-0,2), bikotearekin lana ateratzeko ez kooperatzea (-0,2),  jan/edatea (-0,2), 
ordenagailuak ez itzaltzea (-0,15), mugikorra klasean erabiltzea (-0,5)  eta euskaraz aritzea 
baloratuko da (-0,15).

• Euskara klasean erabiltzea %10 
• Gai teorikoetako azterketetan edo egindako lan edo proiektuetan % 25 atera beharko da batezbestekoa 

egiteko. Ez bada ateratzen ebaluaketako nota “ez gainditua” izanen da.. 

ZUZENKETA IRIZPIDEAK ETA GUTXIENEKOAK
Azterketetan kontzeptu teoriko eta hiztegi teknikoa ezagutzen den baloratuko dut. 
Ariketa eta proiektuen bitartez, informatika tresnen erabilera maila baloratuko dut. 
IKASLEARI ESKATZEN ZAIZKION EZINBESTEKOAK: 

• Hardwarea  : Ordenagailua osatzen duten elementu garrantzitsuenak identifikatu. 
• Sistema eragileak:   Sistema eragilearen oinarrizko agindua eta konfigurazioak ezagutu. 
• Sareak  : Sare lokalen baliabideak erabiltzen jakitea. 
• IKT  -ak eta gizartea:Informazioren teknologiek egungo gizartean dituzten eraginetako batzuk ezagutu 

eta baloratzea. 
• Testu prozesadorea, kalkulu orria, datu basea eta pakete grafikoak:   Baliabide informatikoak erabiliz 

dokumentu inprimatuak prestatu beharko dituzte, formatu zehatz batera egokituta. 
Helburu orokorreko programetako (testu prozesadorea, kalkulu orria, datu basea eta pakete grafikoak) 
tresna garrantzitsuenak erabiltzen jakin beharko dituzte, curriculumaren arlo ezberdinetarako laguntza 
gisa. 
Datu base berri bat diseinatzen jakitea eta honi informazio kontsultak egin. 

• Lengoaia informatikoak:   Ordenagailuz lagundutako diseinu programa baten oinarrizko funtzioak 
aplikatzen jakin. 

• Simulazio tresnak:   Elektromekanika oinarrizko eskemak diseinatu eta arazoak simuladore baten 
bitartez ebazten jakin. 



ERREKUPERAZIO SISTEMA 
Ikasgai honetan, ikasturtean zehar, ez dira berreskurapen azterketak egongo. 
Norbaitek lehenengo edo bigarren ebaluaketak suspenditzen baditu, hurrengoan gutxienez 7 bat atera beharko 
du, aurreko ebaluazioa gainditzeko.
Hirugarrena suspenditzen bada, ekainean suspenditutako unitateen errekuperaketa (nahikotasuna) egin beharko 
du.
Ekainean ez gainditzekotan, udan egin beharreko lanak aginduko zaizkio. Irailean, agindutako lanak ongi 
eginak aurkeztu beharko ditu eta ordenagailuaren aurrean azterketa egin garatutako edukiekin. 



TEKNOLOGIA INDUSTRIALA I

Edukiak

1. Teknologiaren prozesua eta produktuak.

• Produktuak diseinatu eta hobetzeko prozesu ziklikoa.

• Normalizazioa, kalitatearen kontrola. Kalitate sistema eta etengabeko hobekuntza.

• Produktuen banaketa. Merkatua eta merkatuaren oinarrizko legeak. Produktu bat diseinatu eta 
merkaturatzeko proiektu baten planifikazioa eta garapena.

2. Materialak.

• Egoera naturala, materialak lortu eta eraldatzea. Propietate nagusiak. Aplikazio nagusiak.

• Material berriak.

• Materialak lortu, eraldatu eta baztertzeak ingurumenean duen eragina.

• Barne-egitura eta propietateak. Propietateak aldatzeko teknikak.

• Nanomaterialak. Nanoteknologia.

3. Makina eta sistemen elementuak.

• Mugimenduen transmisioa eta eraldaketa.

• Elementu mekanikoen euskarria eta lotura. Mekanismo ohikoenak muntatu eta horiekin saiakuntzak 
egitea.

• Zirkuitu generiko baten elementuak: sorgailua, eroaleak, erregulazio eta kontrolerako gailuak, 
kontsumo eta erabileraren hargailuak.

• Zirkuituak eskemetan irudikatzea. Sinbologia. Plano eta eskemen interpretazioa.

• Zirkuitu elektriko ohikoenak muntatu eta horiekin saiakuntzak egitea.

4. Fabrikazio prozedurak.

• Fabrikazio tekniken sailkapena. Prozedura bakoitzerako egokiak diren makina eta tresnak.

• Tresnak erabili eta mantentzeko irizpideak. Mantentze motak: iragarpenezkoa, prebentziozkoa, 
zuzentzekoa. Laneko segurtasun eta higienerako irizpide orokorrak.

• Teknologia berriak fabrikazio prozesuei aplikatuta.

• Fabrikazio prozedurek ingurumenean duten eragina.

5. Energia baliabideak.

• Energiaren iturri garrantzitsuenak lortu, eraldatu eta garraiatzea.

• Energia eraldatzeko instalazioak muntatu eta horiekin saiakuntzak egitea.

• Energia kontsumoa. Energia aurrezteko teknikak eta irizpideak.

• Erregai berriak, energia iturri berriak.

6. Sistema digitalak kontrolatu eta programatzea. Konbinaziozko zirkuitu logikoak.

• Boole-ren aljebra eta sistema bitarra, logika digitalaren oinarri gisa.

• Konbinaziozko zirkuitu logikoak. Ate eta funtzio logikoak.

• Zirkuitu logikoak sinplifikatzeko prozedurak.

• Gailu baten funtzionamenduaren kontrolean aplikatzea.



TEKNOLOGIA INDUSTRIALA I ARLOKO PROGRAMAZIO LABURRA

Irakaslea Joxemi Zabaleta Maila 1.LB Ikasturtea 2012-2013

IKASGAIAREN EZAUGARRIAK MAILA HONETAN 
Zientziak eta teknologia ibilbideko modalitate ikasgaia da. Astero 4 saio dituena. Ikerketa eta talde lanari garrantzia 
haundia ematen diona.

HELBURU OROKORRAK 
1.Beharrezkoak  diren  ezagutzak  lortzea  eta  horiek  eta  beste  arlo  batzuetan  lortutakoak  makinak  eta  sistema 
teknologikoak ulertu eta aztertzeko erabiltzea.

2.Energiak prozesu teknologikoetan duen eginkizuna ulertzea, haren eraldaketen eta aplikazioen bilakaera ere bai, eta 
energia aurrezteko jarrerak hartu eta eraginkortasun energetikoa baloratzea.
3.Prozesu teknologiko zehatzak nola antolatu eta garatzen diren ulertu eta azaltzea, eta kasu bakoitzean izaten diren 
teknikak eta faktore ekonomiko eta sozialak identifikatu eta deskribatzea. Ikerketak eta garapenak produktu eta sistema 
berrien sorkuntzarako duten garrantzia baloratzea.

4.Jarduera teknologikoko aparatuak eta produktuak modu sistematikoan aztertzea, horien funtzionamendua,erabilera eta 
kontrol modua azaltzeko eta kalitatea eta egokitasuna ebaluatzeko.
5.Ikasitako ezagutzak erabiliz, jarduera teknologikoak eguneroko bizitzan eta bizitzaren kalitatean duen eragina modu 
kritikoan baloratzea, ideiak eta iritziak adierazi eta arrazoituz.
6.Prozesu edo produktu teknologiko jakin batzuei buruz dituzten ideiak zehatz adieraztea, hizkuntza teknologikoko hitz, 
sinbolo eta adierazpide egokiak erabiliz.
7.Makinak, sistemak eta prozesu teknikoak ikuskatu eta manipulatzen direnean eta horietan esku hartzen denean, modu 
autonomoan,  konfiantzaz  eta  segurtasunez  jardutea  eta  jarduteko  protokolo  egokiak  erabiltzea,  funtzionamendua 
ulertzeko.
8.Hainbat  iturritako  informazioa  bilatu,  hautatu,  ulertu  eta  erlazionatzea,ingurune  fisikoak  eta  sozialak,eskola 
liburutegiak, komunikabideek eta informazioaren teknologiek eskainitakoa barne, lortu nahi den helburuaren arabera 
lantzea eta gainerakoei adieraztea ahoz eta idatziz, modu antolatu eta ulergarrian.
9.Talde lanean aritzea
EDUKIAK 
0. Errepaso kontzeptuak

1. Teknologiaren prozesua eta produktuak

2. Energia baliabideak
3. Materialak
4. Fabrikazio prozedurak
5. Makina eta sistemen elementuak
6. Sistema digitalak kontrolatu eta programatzea. Konbinaziozko zirkuitu logikoak
7. Proiektuak
UNITATEAK ETA DENBORALIZAZIOA 

1. Ebaluazioa 2. Ebaluazioa 3. Ebaluazioa 

Orduak Unitateak Orduak Unitateak Orduak Unitateak 

1
1. Teknologiaren 
prozesua eta 
produktuak

20 2. Energia baliabideak 12 6. Fabrikazio prozedurak

6
0. Errepaso 
kontzeptuak 12 5. Materialak 7 4. Ikerketa proiektua

26
2. Energia 
baliabideak

10 4. Ikerketa proiektua 17 7. Kontrol sistemak

1 3. Miniproiektua 1
1. Teknologiaren prozesua 
eta produktuak

7 4. Ikerketa proiektua

METODOLOGIA ETA BALIABIDEAK 

Unitate ezberdinak  modu  ezberdinetan  landuko  dira.  Horrela,  unitate  batzuetan  irakaslearen  azalpenak  eta  gaiari 
buruzko ariketak izanen dira nagusi. Beste batzuetan ordea ikasleek aktiboki jokatuko dute klaseak aurrera eramateko, 
ikaslea bere ikaskuntza prozesuaren protagonista izanen da. 



Nahiz eta banakako lanak landuko diren talde lanean eginiko ikerketari garrantzia haundia emanen zaio. Ikerketa talde 
lana proiektuen metodologia bidez garatuko da.

Arloa  garatzeko  irakasleak  emandako  apunteak  erabiliko  dira,  bestetik  arloaren  garapena  laguntzeko 
http://centros.educacion.navarra.es/iturrpro/moodle/ helbidean arloaren lagungarriak aurkitzen dira formato digitalean 
moodle webgune batean. Horiez gain teknologia tailerreko eta informatika gelako baliabideak erabiliko dira. 

Ikasleek industriteknologia@gmail.com helbidearen bidez irakaslearekin hartu emanak izanen dituzte.

EBALUAZIOA ETA ERREKUPERAZIOA 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK 
1. Bizitzaren kalitatean eguneroko produktu edo zerbitzu teknologiko bat egin eta erabiltzeak dituen ondorioak ebaluatzea, 
eta hobetzeko izaten ahal diren alternatibak ematea, bai teknologikoak bai beste mota batekoak.
2. Material ohikoenen erabilera teknologikoa deskribatzea, haien propietate eta aplikazio nagusiak identifikatzea eta 
helburu jakin baterako egokiak ote diren aztertzea.
3.  Erabilera  handiko  produktu  teknologiko  bat  osatzen  duten  elementu  funtzionalak,  egiturak,  mekanismoak  eta 
zirkuituak identifikatzea.
4. Produkzio prozesu batean erabiltzen diren tresna eta teknologiak deskribatzeko hitz egokiak erabiltzea.
5.  Produktu  batek  izan  dezakeen  fabrikazio  prozesua  deskribatzea,eta  horren  produkzioaren,  erabileraren  eta 
baztertzearen arrazoi ekonomikoak eta ingurumeneko ondorioak baloratzea.
6. Informazio egokitik abiatuta, lokal edo etxebizitza baten ohiko funtzionamenduaren kostu energetikoa kalkulatzea, 
eta energia aurrezteko izaten ahal diren alternatibak iradokitzea.
7. Zirkuitu elektriko bat muntatzea, aplikazio arrunt baten plano edo eskematik abiatuta.
8. Konbinaziozko kontrol digitaleko sistema bat ezartzea ohiko aplikazio batean.
9.  Objektu  teknikoei  eta  haien  fabrikazioari  buruzko  iritzi  propioak  eman  eta  arrazoitzea,  beste  batzuen  ideiak 
baloratzea eta, egoki denean, bereganatzea.
10. Talde lanean modu sistematiko eta ordenatuan aritzea
KALIFIKAZIO SISTEMA eta TRESNAK edo BALIABIDEAK

Ebaluatzeko orduan tresna hauek erabiliko dira eta kalifikatzeko portzentaiak ondorengoak izanen dira:

- Taldean edo bakarka egindako lanak

- Froga idatziak, azterketak. Ebaluazio bakoitzak hurrengo azterketak izanen ditu:

             *Azterketa ziur bat; ikasle eta irakasleak adosturiko datan

             *Azterketa sorpresak

- Lan extrak: hauen bidez ebaluaketako edo ekaineko nota zuzenean igo ahalko da, bolondresak izanen dira.

Ebaluaketa Azterketak Lanak
1 %75 %25
2 %50 %50
3 %50 %50
Ekaina Batazbestekoa

- Ebaluazio bakoitzeko nota lortzeko garaian  ikaslearen Jarrera ere kontutan izanen da: klasera etortzea (-0.2), klasera 
orduan etortzea (-0.15), ikaskide eta irakaslearekiko errespetua izatea (-0.5), gela eta tailerreko materialak eta tresnak 
zaintzea  (-0.2),  tailerreko  arauak  errespetatzea  (-0.2),  klasean  lanean  aritzea  (-0.2),  etxerako  lanak  egitea  (-0.15), 
klasean pertsonak bezala egotea (-0.2), beharrezko materiala ekartzea (-0.2) eta euskaraz aritzea baloratuko da (-0.15). 
Aspektu hauetan izandako akatsak modu negatiboan eraginen dute notan  eragile bakoitzaren ondoan adierazten den 
moduan.

*Ikasleren  bati  klasean  telefono  mugikorrik  edo  antzeko  tresnarik  ikusten bazaio,  batetik  tresna  kenduko zaio  eta 
bestetik, ebaluaketa horretan 1 puntu jeitsiko zaio aurreko prozeduren bitartez lorturiko notari tresna ikusitako aldi 
bakoitzeko.

Industri  Teknologia  I  ikasgaia  gainditzeko,  hiru  ebaluazioetako  noten  batazbestekoan  “5”  edo  handiagoa  den 
kalifikazioa lortu beharko da.

mailto:industriteknologia@gmail.com
http://centros.educacion.navarra.es/iturrpro/moodle/


ZUZENKETA IRIZPIDEAK ETA GUTXIENEKOAK
./Produktu bat gara dadin beharrezko prozesu produktiboaren elementuak eta beraien erlazioa ezagutzea.
./Energia iturri  eta  motak ezberdintzea.  Prozesu produktiboan energiaren papera ulertzea.  Energia iturri  ezberdinen 
abantailak eta desabantailak ezagutzea. Zentral energetiko mota ezberdinen ariketak ebaztea.
./Energia elektrikoaren erabileraren garrantzia ulertzea
./Oinarrizko zirkuitu elektrikoen funtzionamendua ulertzea eta hauen ariketak ebaztea
./Materialen oinarrizko propietateak ezagutzea.  Erabiltzen diren objetuetan identifikatzea.  Materialen erabilpena eta 
propietateak erlazionatzea.
./Oinarrizko  fabrikazio  prozedurak  ezagutzea.  Produktu  zehatzak  egiteko  erabilitako  fabrikazio  prozedurak 
identifikatzea.
./Mekanismoak identifikatu eta beraien oinarrizko funtzionamendua ezagutzea.
./Oinarrizko zirkuitu elektroniko digital konbinazioalen funtzionamendua ulertzea eta hauen ariketak ebaztea
./Talde lanean modu sistematiko eta ordenatuan aritzea
./Ikerketa prozesuan trebatzea
ERREKUPERAZIO SISTEMA 
Ebaluaketek ez dute berreskurapenik.

Ikasleren batek hiru ebaluketen batazbestekoan ez badu 5 edo gehiago lortzen, suspendituriko ebaluaketak berreskuratu 
beharko ditu ekainean. Berreskurapena suspentsoaren araberakoa izanen da, pertsonalizatua.

Ikasleren batek, ekainean gaindituko ez balu, irailean gainditu gabeko ebaluaketei buruzko berreskurapena izanen du; 
hau ere pertsonalizatua izanen da, suspentsoaren araberakoa.



TEKNOLOGIA INDUSTRIALA II

Edukiak

1. Materialak.

• Oxidazioa eta korrosioa. Azaleko tratamenduak.

• Saiakuntza eta neurketa prozedurak. Saiakuntza suntsitzaileak eta ez-suntsitzaileak.

• Birziklatzeko prozedurak.

• Materialak maneiatzean arreta eta segurtasuneko arauak betetzea.

2. Makinen printzipioak.

• Motor termikoak: motor alternatiboak eta birakariak, aplikazioak.

• Motor elektrikoak: motak eta aplikazioak.

• Hotz zirkuitua eta bero ponpa: motak, elementuak eta aplikazioak.

• Energia erabilgarria. Makina baten potentzia. Ardatzeko pare eragilea. Makinetan energia galtzea. 
Errendimendua.

3. Sistema automatikoak.

• Kontrol sistema bat osatzen duten elementuak: transduktoreak, kaptadoreak eta eragingailuak.

• Sistema automatiko baten egitura. Begizta irekiko eta begizta itxiko sistemak. Seinaleen 
berrelikadura. Konparadoreak. Oinarrizko kontrol ekintzak.

• Kontrol zirkuitu sinpleekin esperimentuak egitea simulatzaileetan.

4. Zirkuitu pneumatiko eta oleohidraulikoak.

• Jariakinak ekoitzi, bideratu eta arazteko teknikak.

• Eragite, erregulazio eta kontrol elementuak.

• Aplikazioko zirkuitu ohikoenak.

5. Sistema automatikoak kontrolatu eta programatzea. Sistema sekuentzialak eta programagarriak.

• Konbinaziozko zirkuitu logikoak. Ate eta funtzio logikoak. Zirkuitu logikoak sinplifikatzeko 
prozedurak.

• Gailu baten funtzionamenduaren kontrolean aplikatzea.

• Zirkuitu logiko sekuentzialak.

• Kontrol programatuko zirkuituak. Programazio zurruna eta malgua.

• Mikroprozesadoretik automata programagarrira: kontrol industrialeko sistema oso baten bloke-
diagrama.



TEKNOLOGIA INDUSTRIALA II ARLOKO PROGRAMAZIO LABURRA

Irakaslea Joxemi Zabaleta Maila 2.LB Ikasturtea 2012-2013

IKASGAIAREN EZAUGARRIAK MAILA HONETAN 
Zientziak eta teknologia ibilbideko modalitate ikasgaia da. Astero 4 saio dituena. 

HELBURU OROKORRAK 
1.Beharrezkoak  diren  ezagutzak  lortzea  eta  horiek  eta  beste  arlo  batzuetan  lortutakoak  makinak  eta  sistema 
teknologikoak ulertu eta aztertzeko erabiltzea.

2.Energiak prozesu teknologikoetan duen eginkizuna ulertzea, haren eraldaketen eta aplikazioen bilakaera ere bai, eta 
energia aurrezteko jarrerak hartu eta eraginkortasun energetikoa baloratzea.
3.Prozesu teknologiko zehatzak nola antolatu eta garatzen diren ulertu eta azaltzea, eta kasu bakoitzean izaten diren 
teknikak eta faktore ekonomiko eta sozialak identifikatu eta deskribatzea. Ikerketak eta garapenak produktu eta sistema 
berrien sorkuntzarako duten garrantzia baloratzea.

4.Jarduera teknologikoko aparatuak eta produktuak modu sistematikoan aztertzea, horien funtzionamendua,erabilera eta 
kontrol modua azaltzeko eta kalitatea eta egokitasuna ebaluatzeko.
5.Ikasitako ezagutzak erabiliz, jarduera teknologikoak eguneroko bizitzan eta bizitzaren kalitatean duen eragina modu 
kritikoan baloratzea, ideiak eta iritziak adierazi eta arrazoituz.
6.Prozesu edo produktu teknologiko jakin batzuei buruz dituzten ideiak zehatz adieraztea, hizkuntza teknologikoko hitz, 
sinbolo eta adierazpide egokiak erabiliz.
7.Makinak, sistemak eta prozesu teknikoak ikuskatu eta manipulatzen direnean eta horietan esku hartzen denean, modu 
autonomoan,  konfiantzaz  eta  segurtasunez  jardutea  eta  jarduteko  protokolo  egokiak  erabiltzea,  funtzionamendua 
ulertzeko.
8.Hainbat  iturritako  informazioa  bilatu,  hautatu,  ulertu  eta  erlazionatzea,ingurune  fisikoak  eta  sozialak,eskola 
liburutegiak, komunikabideek eta informazioaren teknologiek eskainitakoa barne, lortu nahi den helburuaren arabera 
lantzea eta gainerakoei adieraztea ahoz eta idatziz, modu antolatu eta ulergarrian.
9.Talde lanean aritzea
EDUKIAK 
1. Materialak
2. Makinen printzipioak. 
3. Sistema automatikoak
4. Zirkuitu pneumatiko eta oleohidraulikoak
5. Sistema automatikoak kontrolatu eta programatzea. Sistema sekuentzialak eta programagarriak

UNITATEAK ETA DENBORALIZAZIOA 

1. Ebaluazioa 2. Ebaluazioa 3. Ebaluazioa 

Orduak Unitateak Orduak Unitateak Orduak Unitateak 

24 1.Materialak 30 2.Makinak 10
3.  Kontrol  sistema 
automatikoak

10 2.Makinak 5
3. Kontrol sistema automatikoak

15
4.  Zirkuitu  pneumatiko  eta 
oleohidraulikoak

22
5.  Sistema  elektroniko 
digitalak

METODOLOGIA ETA BALIABIDEAK 

Unitate bakoitzaren hasieran aurkezpen bat egiten da ikasleen aurre ideiak sortzeko. Azalpenen bidez ikasleen parte 
hartzea  eta  eztabaida  bultzatuko  da.  Gai  ezberdinei  buruzko ariketak  eginen  dira.  Talde  lanari  garrantzia  haundia 
emanen zaio.

Arloa  garatzeko  irakasleak  emandako  apunteak  erabiliko  dira,  bestetik  arloaren  garapena  laguntzeko 
http://centros.educacion.navarra.es/iturrpro/moodle/ helbidean arloaren lagungarriak aurkitzen dira formato digitalean 
moodle webgune batean. Horiez gain teknologia tailerreko eta informatika gelako baliabideak erabiliko dira. 

Ikasleek industriteknologia@gmail.com helbidearen bidez irakaslearekin hartu emanak izanen dituzte.

mailto:industriteknologia@gmail.com
http://centros.educacion.navarra.es/iturrpro/moodle/


EBALUAZIOA ETA ERREKUPERAZIOA 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK 
1. Aplikazio praktiko jakin baterako materialak hautatzea, haien propietate intrintsekoak eta haien barne egiturarekin 
zerikusia  duten  faktore  teknikoak  kontuan  hartuta.  Ohiko  materialen  ordez  material  berriak  erabiltzeko  aukerak 
aztertzea.
2. Makina edo instalazio baten baldintza nominalak zehaztea haren erabileraren ezaugarrietatik abiatuta.
3. Motor termiko eta elektrikoen zatiak identifikatzea eta haien funtzionamenduaren printzipioa deskribatzea.
4.  Erabilera  arrunteko  makina  edo  sistema automatiko  baten  osaera  aztertzea,  eta  aginte,  kontrol  eta  potentziaren 
elementuak identifikatzea. Bakoitzaren eginkizuna azaltzea.
5. Baliabide grafiko eta tekniko egokiak aplikatzea makina, zirkuitu edo sistema teknologiko jakin baten osaera eta 
funtzionamendua deskribatzeko.
6. Zirkuitu elektriko edo pneumatiko bat muntatzea, aplikazio bereizgarri baten plano edo eskemetatik abiatuta.
7. Aplikazio bereizgarri baten plano edo eskematik abiatuta, sistema automatiko baten kontrol zirkuitua muntatu eta 
egiaztatzea.
8. Kontrol sistema elektroniko sekuentzial edo programagarri bat ezartzea aplikazio teknologiko jakin batean.
9. Talde lanean modu sistematiko eta ordenatuan aritzea
KALIFIKAZIO SISTEMA eta TRESNAK edo BALIABIDEAK

Ikasleak bi hurrengo kalifikazio sistemen artean aukeratu dezake:

1) Azterketetan oinarrituriko sistema:

Ebaluatzeko orduan tresna hauek erabiliko dira eta kalifikatzeko portzentaiak ondorengoak izanen dira:

- Lanak % 5 (ebaluazioren batean ez bada lanik jasotzen portzentai hau azterketetara pasako da)

- Froga idatziak, azterketak. Ebaluazio bakoitzak hurrengo azterketak izanen ditu: % 95

             *Azterketa ziur bat; institutuak horretarako ezarritako datan

             *Azterketa sorpresak

- Lan extrak: hauen bidez ebaluaketako edo maiatzeko nota zuzenean igo ahalko da, bolondresak izanen dira.

2) Azterketak eta ikerketa lanean oinarrituriko sistema:

Ebaluatzeko orduan tresna hauek erabiliko dira eta kalifikatzeko portzentaiak ondorengoak izanen dira:

- Taldean edo bakarka egindako lanak

- Froga idatziak, azterketak. Ebaluazio bakoitzak hurrengo azterketak izanen ditu:

             *Azterketa ziur bat; institutuak horretarako ezarritako datan

             *Azterketa sorpresak

- Lan extrak: hauen bidez ebaluaketako edo maiatzeko nota zuzenean igo ahalko da, bolondresak izanen dira.

Ebaluaketa Azterketak Lanak
1 %80 %20
2 %50 %50
3 %50 %50
Maiatza Batazbestekoa

*Aurreko edozein bi sistemetan ebaluazio bakoitzeko nota lortzeko garaian  ikaslearen Jarrera ere kontutan izanen da: 
klasera etortzea (-0.2), klasera orduan etortzea (-0.15), ikaskide eta irakaslearekiko errespetua izatea (-0.5), gela eta 
tailerreko materialak eta tresnak zaintzea (-0.2), tailerreko arauak errespetatzea (-0.2), klasean lanean aritzea (-0.2), 
etxerako lanak egitea (-0.15), klasean pertsonak bezala egotea (-0.2), beharrezko materiala ekartzea (-0.2) eta euskaraz 
aritzea  baloratuko  da  (-0.15).  Aspektu  hauetan  izandako  akatsak  modu  negatiboan  eraginen  dute  notan  eragile 
bakoitzaren ondoan adierazten den moduan. 

*Ikasleren  bati  klasean  telefono  mugikorrik  edo  antzeko  tresnarik  ikusten bazaio,  batetik  tresna  kenduko zaio  eta 
bestetik, ebaluaketa horretan 1 puntu jeitsiko zaio aurreko prozeduren bitartez lorturiko notari tresna ikusitako aldi 
bakoitzeko.



Industri  Teknologia  II  ikasgaia  gainditzeko,  hiru  ebaluazioetako  noten  batazbestekoan  “5”  edo  handiagoa  den 
kalifikazioa lortu beharko da.

ZUZENKETA IRIZPIDEAK ETA GUTXIENEKOAK
./Materialen oinarrizko propietateak ezagutzea.  Materielen sailkapena ezagutzea. Material ezberdinak beraien taldean 
sailkatzea
./Aleazio ezberdinak ezagutzea. Aleazio eta beraien fase diagramei buruzko ariketak ebaztea
./Materialen propietateak determinatzeko saiakuntzak ezagutzea. Saiakuntzei buruzko ariketak ebaztea
./Material ezberdinak birziklatzeko eta birrerabiltzeko prozedurak ezagutzea
./Motor termiko ezberdinak eta bere funtzionamendua ezagutzea. Motor termikoei buruzko ariketak ebaztea
./Bero ponpa eta hozteko makinen funtzionamendua ezagutzea. Ariketak ebaztea
./Motor elektriko ezberdinak eta bere funtzionamendua ezagutzea. Motor elektrikoei buruzko ariketak ebaztea
./Kontrol sistema ezberdinak ezagutzea eta bere osagai edo atalak identifikatzea
./Oinarrizko zirkuitu pneumatiko eta hidraulikoen elementuak identifikatzea
./Oinarrizko zirkuitu pneumatiko eta hidraulikoen ariketak ebaztea
./Oinarrizko zirkuitu elektroniko digital konbinazioalen funtzionamendua ulertzea eta hauen ariketak ebaztea
./Talde lanean modu sistematiko eta ordenatuan aritzea (*)
./Ikerketa prozesuan trebatzea (*)

(*)Bakarrik 2. ebaluazio sistema aukeratzen duten ikasleentzat
ERREKUPERAZIO SISTEMA 
Ebaluaketek ez dute berreskurapenik.

Ikasleren batek hiru ebaluketen batazbestekoan ez badu 5 edo gehiago lortzen, suspendituriko ebaluaketak berreskuratu 
beharko ditu maiatzean. Berreskurapena suspentsoaren araberakoa izanen da, pertsonalizatua.

Ikasleren batek, maiatzean gaindituko ez balu, ekainean gainditu gabeko ebaluaketei buruzko berreskurapena izanen du; 
hau ere pertsonalizatua izanen da, suspentsoaren araberakoa.



Elektroteknia:

Edukiak

1. Oinarrizko kontzeptu eta fenomeno elektrikoak eta neurri elektroteknikoak.

• Magnitude eta unitate elektrikoak. Potentzial diferentzia. Indar elektroeragilea. Korrontearen 
intentsitatea eta dentsitatea. Erresistentzia elektrikoa.

• Kondentsadorea. Kondentsadorea kargatzea eta deskargatzea. Kondentsadorearen kapazitatea.

• Potentzia, lana eta energia.

• Korronte elektrikoaren eraginak.

• Neurketak zirkuituetan. Korronte zuzeneko eta korronte alternoko magnitudeen neurketa.

• Tresnak. Neurtzeko prozedurak.

2. Kontzeptu eta fenomeno elektromagnetikoak.

• Imanak. Eremu magnetikoaren intentsitatea. Indukzioa eta fluxu magnetikoa.

• Korronte elektrikoek sortutako eremu eta indar magnetikoak. Indar elektromagnetikoa eta 
elektrodinamikoa. Korronte baten gaineko indarra eremu magnetiko batean.

• Materialen propietate magnetikoak. Zirkuitu magnetikoa. Indar magnetoeragilea. Erreluktantzia.

• Indukzio elektromagnetikoa. Oinarrizko legeak. Induktantzia. Autoindukzioa.

3. Zirkuitu elektrikoak.

• Korronte zuzeneko zirkuitu elektrikoa. Erresistentziak eta kondentsadoreak. Ezaugarriak. 
Identifikazioa. Pilak eta metagailuak.

• Korronte zuzeneko zirkuituen analisia. Legeak eta prozedurak. Hargailuen akoplamendua. Tentsio 
eta intentsitate zatitzailea.

• Korronte alternoaren ezaugarriak eta magnitudeak. Erresistentziaren, autoindukzioaren eta 
kapazitatearen efektuak korronte alternoan. Erreaktantzia. Inpedantzia. Inpedantzia maiztasunaren 
arabera aldatzea. Grafikoki nola irudikatu.

• Korronte alternoko zirkuitu monofasikoen analisia. Legeak eta prozedurak. Zirkuitu sinpleak. 
Potentzia korronte alterno monofasikoan. Potentzia-faktorea eta zuzenketa. Grafikoki nola irudikatu. 
Sistema trifasikoak: sorkuntza, akoplamendua, motak eta potentziak.

• Erdieroaleak. Diodoak, transistoreak, tiristoreak. Bereizgarri dituzten balioak eta horien 
egiaztapena.

• Instalazio elektrikoen segurtasuna.

4. Makina elektrikoak.

• Transformadoreak. Funtzionamendua. Osaera. Galerak. Errendimendua.

• Korronte zuzeneko makinak. Funtzionamendua. Motak. Konexioak.

• Korronte alternoko makinak. Funtzionamendua. Motak. Konexioak.

• Gailu elektronikoen eraginkortasun energetikoa.



ELEKTROTEKNIA ARLOKO PROGRAMAZIO LABURRA

Irakaslea Joxemi Zabaleta Maila 2.LB Ikasturtea 2011-2012

IKASGAIAREN EZAUGARRIAK MAILA HONETAN 
Zientziak eta teknologia ibilbideko modalitate ikasgaia da. Astero 4 saio dituena.

HELBURU OROKORRAK 
1. Gailu elektriko sinpleen jokabidea eta oinarri dituzten printzipio eta lege fisikoak ulertzea.
2. Aurrez ezarritako helbururako erabiliko den zirkuitu elektriko baten funtzionamendua ulertzea eta haren osagaiak 
erabiltzea.
3. Erregimen iraunkorrean, elementu diskretuek osatutako zirkuitu elektriko bateko magnitude nagusien balioak lortzea 
neurketen edo kalkuluen bitartez.
4.  Ohiko  instalazio  eta  ekipo  elektrikoen  eskema  eta  planoak  aztertu  eta  interpretatzea,  eta  elementu  batek  edo 
elementuen multzo funtzional batek osotasunean duen funtzioa ulertzea.
5.  Problema  tekniko  arrunten  konponbideak,  betiere  elektrotekniaren  arloan,  planteatu  eta  baloratzeko  informazio 
egokia aukeratu eta interpretatzea.
6. Magnitude elektrikoak neurtzeko tresnek nola diharduten ulertzea eta ongi erabiltzea, haien magnitude
ordena kalkulatzea eta haien doitasun maila baloratzea.
7. Elektrotekniako problemen ebazpenak proposatzea, haietan esku hartzen duten magnitudeei dagokien
doitasun mailarekin.
8. Gailu elektrikoen deskripzioak eta ezaugarriak ulertzea eta zehaztasunez azaltzea haiei buruzko ezagutzak
eta ideiak, hitz, ikur eta forma egokiak erabiliz.
9. Zirkuitu eta makina elektrikoak ikuskatu eta manipulatzen direnean eta horietan esku hartzen denean,
modu autonomoan, konfidantzaz eta segurtasunez jardutea, funtzionamendua ulertzeko.
10. Talde lanean aritzea
EDUKIAK 
1. Oinarrizko kontzeptu eta fenomeno elektrikoak eta neurri elektroteknikoak.
Magnitude eta unitate elektrikoak. Korronte elektrikoaren eraginak. Neurketak zirkuituetan. Kondentsadorea.

2. Kontzeptu eta fenomeno elektromagnetikoak. Indukzio elektromagnetikoa. 
Oinarrizko legeak. Induktantzia. Autoindukzioa. Materialen propietate magnetikoak.

3. Zirkuitu elektrikoak.
Korronte zuzeneko zirkuitu elektrikoa. Korronte zuzeneko zirkuituen analisia. Legeak
Korronte alternoaren  ezaugarriak  eta  magnitudeak.  Erresistentziaren,  autoindukzioaren efektuak  korronte alternoan. 
Erreaktantzia. Inpedantzia. Korronte alternoko zirkuituen analisia. Legeak eta prozedurak. Potentzia korronte alterno 
monofasikoan.
Sistema trifasikoak.
Erdieroaleak.

4. Makina elektrikoak.
Transformadoreak. Korronte zuzeneko makinak. Korronte alternoko makinak.

5. Proiektua. Sortzaile elektriko eolikoa

UNITATEAK ETA DENBORALIZAZIOA 

1. Ebaluazioa 2. Ebaluazioa 3. Ebaluazioa 

Orduak Unitateak Orduak Unitateak Orduak Unitateak 

12

1.  Oinarrizko  kontzeptu 
eta  fenomeno  elektrikoak 
eta  neurri 
elektroteknikoak.

32 3. Zirkuitu elektrikoak. 20 3. Zirkuitu elektrikoak.
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2.  Kontzeptu  eta 
fenomeno 
elektromagnetikoak. 
Indukzio 
elektromagnetikoa.

9 5. Proiektua 18 4. Makina elektrikoak.

9 3. Zirkuitu elektrikoak. 6 5. Proiektua
4 5. Proiektua



METODOLOGIA ETA BALIABIDEAK 
Unitate bakoitzaren hasieran aurkezpen bat egiten da ikasleen aurre ideiak sortzeko. Azalpenen bidez ikasleen parte 
hartzea  eta  eztabaida  bultzatuko  da.  Idatzizko  ariketak  eta  gaiaren  inguruko  ikerketak  egingo  dira.  Talde  lanari 
garrantzia haundia emanen zaio.

Arloa  garatzeko  irakasleak  emandako  apunteak  erabiliko  dira,  bestetik  arloaren  garapena  laguntzeko 
http://centros.educacion.navarra.es/iturrpro/moodle/ helbidean arloaren lagungarriak aurkitzen dira formato digitalean 
moodle webgune batean. Horiez gain teknologia tailerreko eta informatika gelako baliabideak erabiliko dira. 

Ikasleek iturrama.elektroteknia@gmail.com helbidearen bidez irakaslearekin hartu emanak izanen dituzte.
EBALUAZIOA ETA ERREKUPERAZIOA 

EBALUAZIO IRIZPIDEAK 
1. Argia, energia eragilea edo beroa sortzeko zirkuitu sinpleen funtzionamendua modu kualitatiboan azaltzea, eta bertan 
gertatzen diren fenomenoen arteko erlazioak eta elkarreraginak agertzea.
2.  Balio  egokia  duten  elementuak  edo  osagaiak  aukeratu  eta  zuzenean  konektatzea,  zirkuitu  arrunt  eta  sinple  bat 
osatzeko.
3. Zirkuitu elektriko sinple bateko elementu baten aldaketak sortzen dituen fenomenoak modu kualitatiboan azaltzea, 
eta tentsio eta korronte balioetan espero daitezkeen aldaketak deskribatzea.
4. Zirkuitu misto sinple baten oinarrizko magnitudeak kalkulatzea eta modu bektorialean adieraztea. Zirkuitu horrek 
karga erresistiboak eta erreaktiboak edukiko ditu, eta sorgailu sinusoidal monofasiko batek elikatuko du.
5. Zirkuitu, instalazio eta ekipo elektriko arrunten planoak aztertzea, eta elementu diskretu batek edo multzo funtzional 
batek osotasunean duen eginkizuna identifikatzea.
6.  Instalazio edo ekipo elektriko sinple eta arrunt  baten osaera eta funtzionamendua konexioen eskema batean edo 
multzo funtzionalen diagrama batean adieraztea, modu grafikoan.
7. Elementu edo gailu elektriko baten zehaztapen teknikoak interpretatzea, eta baldintza nominaletan duen jokaeraren 
magnitude nagusiak zehaztea.
8.  Zirkuitu  elektriko  baten  oinarrizko  magnitudeak  neurtzea,  horretarako  aparatu  egokia  aukeratzea  eta  zuzen 
konektatzea, eskala hoberena hautatuta.
9.  Zirkuitu  elektrikoetan  edo  horien  osagaietan  egindako  neurketak  interpretatzea,  zuzen  dabiltzala  ziurtatzeko, 
matxurak aurkitzeko edo haien arrazoi posibleak identifikatzeko.
10. Erreferentziako magnitudeak koherentziaz eta zuzen erabiltzea problemen ebazpena azaltzeko orduan.
11. Talde lanean modu sistematiko eta ordenatuan aritzea
KALIFIKAZIO SISTEMA eta TRESNAK edo BALIABIDEAK

Ebaluatzeko orduan tresna hauek erabiliko dira eta kalifikatzeko portzentaiak ondorengoak izanen dira:

- Taldean edo bakarka egindako lanak: kalifikazioaren % 35

- Froga idatziak, azterketak: kalifikazioaren % 65

- Lan extrak: hauen bidez ebaluaketako edo ekaineko nota zuzenean igo ahalko da, bolondresak izanen dira.

*Ikasleren  bati  klasean  telefono  mugikorrik  edo  antzeko  tresnarik  ikusten  bazaio,  batetik  tresna  kenduko zaio eta 
bestetik,  ebaluaketa horretan 1 puntu jeitsiko zaio aurreko prozeduren bitartez lorturiko notari  tresna ikusitako aldi 
bakoitzeko.

Elektroteknia ikasgaia gainditzeko, ikasgaiako hiru ebaluazioetan “5” edo handiagoa den kalifikazioa lortu beharko du.
ZUZENKETA IRIZPIDEAK ETA GUTXIENEKOAK
./Korronte zuzeneko oinarrizko zirkuitu elektrikoak teorema ezberdinekin ebaztea.
./Korronte alterno monofasikoko oinarrizko zirkuitu elektrikoak teorema ezberdinekin ebaztea.
./Korronte alterno trifasikoko oinarrizko zirkuitu elektrikoak teorema ezberdinekin ebaztea.
./Makina elektrikoen oinarrizko parametroak kalkulatzea eta bere funtzionamendua ulertzea.
./Oinarrizko zirkuitu elektrikoetan oinarrizko neurketak egitea.
.-/Talde lanean modu sistematiko eta ordenatuan aritzea
ERREKUPERAZIO SISTEMA 
Kurtso hasieran ikasle guztiek 1 eta 2 ebaluazioen berreskurapenak egiteko eskubidea jasoko dute. Horrela, ikasleak 
ebaluazioren  bat  gainditzen  ez  badu,  aukera  izanen  du  hurrengo  ebaluaketan  zehar  errekuperazioa  egiteko. 
Berreskurapena  suspentsoaren  araberakoa  izanen  da,  pertsonalizatua.  Hirugarren  ebaluaketako  errekuperazioa 
maiatzeko nahikotasun frogan egin beharko du.

Ikasleren batek ez badu klasean beharrezko portaera mantentzen irakasleak 1 eta 2 ebaluazioen berreskurapenak egiteko 
eskubidea kenduko dio.

mailto:iturrama.elektroteknia@gmail.com
http://centros.educacion.navarra.es/iturrpro/moodle/


Ikasleren batek, maiatzean gaindituko ez balu, ekainean gainditu gabeko ebaluaketei buruzko berreskurapena izanen du; 
hau ere pertsonalizatua izanen da, suspentsoaren araberakoa.



Mekanika

Edukiak 

1. Lotura eta ekintza mekanikoak.

– Bektoreei  buruzko sarrera.  Masen geometria,  masa-zentroa,  grabitate-zentroa,  sekzio baten inertzi momentua 
ardatz batekiko, inertzi erradioa.

– Lotura mekanikoak. Motak, ezaugarriak, askatasun mailak, giltzadurak, horman sartzea, irristailuak, errotulak, 
euskarriak,  lotura  helikoidalak.  Lotura  mekanikoak  mekanismo  eta  sistema  material  errealetan  aztertu  eta 
modelizatzea.

– Sistema material  baten  gaineko  ekintzak.  Barne  eta  kanpo indarrak.  Urrutiko  indarrak  eta  ukipen  indarrak: 
puntualak,  banatuak,  likidoen  presiokoak,  marruskadurakoak.  -Indar  baten  momentua.  Indar  parea.  Ekintzak 
mekanismo eta sistema material errealetan aztertu eta modelizatzea.

–  Indarrak  eta  momentuak  lotura  mekaniko  perfektuen  bidez  transmititzea.  Lotura  mekaniko  errealak, 
marruskadura. 

2. Estatika.

– Puntu materialeko sistema baten oreka: orekaren baldintza unibertsalak.

– Solido zurrun baten oreka, askea edo lotura finkoak dituena, indar planokideetako sistema baten mende dagoena. 
Sistema bakunen orekako marruskadura eztabaidatzea.

– Elementu giltzatuak eta irristailuak dituzten mekanismo lauen azterketa estatikoa. Lauki giltzatua, biela-biradera. 
Bastidore  eta  makinen elementu giltzatuen azterketa  estatikoa.  Makina sinpleen,  polea finkoen eta  higikorren, 
tornuen eta kabrestanteen azterketa estatikoa.

– Elementu giltzatuen egiturak; tentsioen zehaztapena. 

3. Zinematika.

– Puntuaren zinematika. Puntuaren posizioa, abiadura eta azelerazioa planoan. Mugimendu lineala eta zirkularra: 
adierazpen intrintsekoak eta kartesiarrak.

–  Solidoaren  zinematika.  Translazioko  mugimendua.  Translazio  zuzen  uniformea  eta  uniformeki  azeleratua. 
Gidariak edo irristailuak, paralelogramo giltzatua. Ardatz finko baten inguruko biraketa. Biraketa uniformea eta 
uniformeki azeleratua.  Adierazpen intrintsekoak eta angeluarrak. Gurpilak, engranajeak, bolanteak. Mugimendu 
helikoidal uniformea. Torlojuak.

– Mugimendu laua. Biraketako aldiuneko zentroa, abiaduren zehaztapena. Mugimenduen, abiadura absolutuaren, 
erlatiboaren eta arrastekoaren konposizioa.

– Bibrazio mugimendu sinplera hurbiltzea. 

4. Dinamika.

– Puntuaren dinamika. Dinamikaren funtsezko printzipioa puntu material batek planoan duen mugimendu lineal eta 
zirkularrean; mugimenduaren ekuazioak.Zient zien eta Teknologiaren modalitateko aukerako irakasgaiak 116 aurkibidea 



– Solidoaren dinamika. Translazioa planoan. Funtsezko printzipioa. Mugimenduaren ekuazioak. Lana, energia eta 
potentzia. Mugimendu kantitatea: horren kontserbazioa sistema isolatu batean.
– Solidoaren  dinamika.  Simetria-ardatz  finko baten  inguruko  biraketa.  Funtsezko  printzipioa.  Mugimenduaren 
ekuazioak.  Inertzia  momentua.  Lana,  energia  eta  potentzia.  Momentu  zinetikoa:  horren  kontserbazioa  sistema 
isolatu batean.
–  Makina  eta  mekanismoen  analisi  dinamikoa.  Makina  eta  mekanismoen  gaineko  ekintzak  zehaztea,  energia 
zinetikoaren teorema eta energia mekanikoaren kontserbazioaren printzipioa. Masa birakariak orekatzea eta masa 
alternatiboak  orekatzeari  buruzko  sarrera.  Lerradurazko  eta  errodadurazko  marruskadura.  Makina  eta 
mekanismoen errendimendua.
–  Bibrazioaren  eraginpean  dagoen  solido  elastikoa.  Erresonantzia.  Nekea.  Motelgailuak.  Abiadura  kritikoak 
arboletan. 

5. Materialen erresistentzia.

– Materialen elastikotasuna eta  plastikotasuna,  Hooke-ren legea.  Elkarren  ondoko bi  material-sekzioren arteko 
ekintzak, esfortzuak. Lan esfortzua, segurtasun koefizientea.
– Trakzioa,  konpresioa,  ebakidura.  Makurdura:  indar  ebakitzailea eta momentu makurtzailea;  esfortzuak. Habe 
bermatuak eta habe hegalkinak, karga puntual eta uniformeki banatuen mende daudenak. Bihurdura ardatz zirkular 
beteetan eta kofadunetan. Gilbordura,  karga kritikoa,  zurkaitzetan eta makina eta egituren elementu lerdenetan 
izaten diren esfortzuak.
– Esfortzu termikoak. Esfortzu kontzentrazioa, hozkatze efektua. Nekea. 

6. Fluidoen mekanikari buruzko sarrera.
– Hidrostatika, Pascal-en teorema. Fluido perfektu konprimaezinen zinematika, Bernouilli-ren teorema. Fluido 
errealak, karga galera. Profil baten inguruko fluidoen mugimendua, sostengatzea eta erresistentzia.



Irteerak

Unibertsitateko ikasketak: 

Karrera teknikoetara:

• Ingenieritza guztiak

• Arkitektura

• Informatika 

Goi mailako zikloak:

• Orokorrean goi mailako ziklo tekniko guztiak

• Familia: eraikuntza eta obra zibilak

• Familia: elektrizitatea-elektronika

• Familia: elektrizitatea-elektronika

• Familia: fabrikazio mekanikoa

• Familia: elikagaien industriak

• Familia: informatika

• Familia: zurgintza eta altzarigintza

• Familia: ibilgailu autopropultsatuen mantenimendua

• Familia: produkziorako zerbitzuak eta mantenimendua

• Familia: ehungintza, jantzigintza eta larrugintza

• Familia: beira eta zeramika



Goi mailako zikloak:

Familia: eraikuntza eta obra zibilak

• Eraikuntza-proiektuak garatu eta aplikatzekogoi-mailako teknikaria

• Hirigintza-proiektuak eta topografi lanak garatzekogoi-mailako teknikaria 

• Obrak eta planak burutzeko goi-mailako teknikaria

Familia: elektrizitatea-elektronika

• Produktu elektronikoak garatzeko goi-mailako teknikaria 

• Instalazio elektroteknikoetako goi-mailako teknikaria 

• Erregulazio- eta kontrol-sistema automatikoetakogoi-mailako teknikaria 

• Telekomunikabide- eta informatika-sistemetako goi-mailako teknikaria 

Familia: elektrizitatea-elektronika

• Telekomunikabide- eta informatika-sistemetako goi-mailako teknikaria 

Familia: fabrikazio mekanikoa

• Metal-eraikuntzetako goi-mailako teknikaria 

• Proiektu mekanikoak garatzeko goi-mailako teknikaria 

• Galdaketa eta pulbimetalurgia bidezko produkzioko goi-mailako teknikaria

• Mekanizazio bidezko produkzioko goi-mailako teknikaria 

Familia: elikagaien industriak

• Elikagaien industrietako goi-mailako teknikaria 

Familia: informatika

• Informatika-sistemak kudeatzeko goi-mailakoteknikaria 

• Informatika-aplikazioak garatzeko goi-mailakoteknikaria 

Familia: zurgintza eta altzarigintza

• Arotzeriako eta altzarigintzako produktuakgarapetzeko goi-mailako teknikaria

• Zurgintzako eta altzarigintzako goi-mailako teknikaria 

Familia: ibilgailu autopropultsatuen mantenimendua

• Automozioko goi-mailako teknikaria 

• Mantenimendu aeromekanikoko goi-mailako teknikaria

• Abionikako mantenimenduko goi-mailako teknikaria

Familia: produkziorako zerbitzuak eta mantenimendua

• Fluido-, bero- eta mantenimendu-instalazioen proiektuak garatzeko goi-mailako teknikaria



• INDUSTRI EKIPOAK MANTENTZEKO GOI-MAILAKOTEKNIKARIA 

• Industria Ekipoen Mantentze lanak (Energia berriztagarriak) 

• Eraikin- eta prozesu-instalazioak mantendu eta jartzeko teknikaria

• Mantentze lanak eta eraikinetan instalazioak jartzea eta horren prozesua 

• Lan Arriskuen Prebentzioa 

Familia: ehungintza, jantzigintza eta larrugintza

• Larru-zurraketetako goi-mailako teknikaria

• Patroigintzako goi-mailako teknikaria

• Jantzigintza industrialeko goi-mailako teknikaria

• Ehunak hobetzeko goi-mailako teknikaria

• Harigintza eta zulo-bordatuzko ehungintzako goi-mailako teknikaria

• Puntuzko ehungintzako goi-mailako teknikaria

Familia: beira eta zeramika

• Zeramikako goi-mailako teknikaria

• Beiragintza eta eraldatuetako goi-mailako teknikaria
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