TEKNOLOGIA BATX 1
KOMUNAK (Ikasgai guztietan komunak
diren oinarrizko zehar konpetentziekin lotutakoak)
1. MULTZOA:

EDUKI

● Informazioa identifikatu, lortu, gorde, berreskuratu, egokitasuna
ebaluatu, ulertu, buruz ikasi eta azaldu, balioetsi eta adierazi
● Ideiak sortu, hautatu, adierazi
● Plangintzak egin, bideragarritasuna aztertu, bete, doitu.
● Plangintza eta egindako lana ebaluatu
● Emaitzak argitaratu
● Pertsonen arteko harremanak eta komunikazioa landu, TALDEAN
LAN EGITEN IKASI, gatazkak kudeatu, norbere buruaren
autoerregulazioa (gorputz jarrerak, emozioak, alderdi kognitiboak,
jokabide moralak, motibazioa eta gogo indarra)

2. MULTZOA: 

TEKNOLOGIAREN

PROZESUA ETA PRODUKTOAK

Oharra: Bloke hau, kurtso osoan lan monografikoak eta gailu teknologiko
baten azterketa egiterakoan ematen da.
● Produktuen normalizazioa
● Merkatua eta honen oinarrizko legeak
● Kalitatearen kontrola

3. MULTZOA. :

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ERABILERA TEKNIKOKO MATERIALAK

Lehen gaia. Berezko egoera.
Materialak lortzeko eta eraldatzeko prozesuak
Materialen sailkapena
Materialen propietate eta ezaugarri aipagarrienak.
Plastikoak
Aleazioak
Entsaioak
Forma komertzialak
Materialak eraldatu eta hondakinetara botatzea
Materialen birziklapena
Materialak lortu eta eraldatzeak inguru-gunean sortutako eragina

4. MULTZOA. :

ENERGIA BALIABIDEAK
● Energia-iturriak:
o Energia motak
o Energia-kontsumoa
● Energia elektrikoa:
o Produkzioa,
garraioa
eta
kontsumoa
o Babes-sistemak
● Lehen energi iturri lorpena,
eraldaketa eta garraiaketa.
● Energia berriztagarriak
● Energia aurrezteko teknikak
● Etekin energetikoa

5. MULTZOA:

MAKINA ETA SISTEMATAKO ELEMENTUAK
●

●

●

●

●
●

Tramankuluak, mekanismoak, motorrak eta makinak
▪ Makina:
elementuak eta
motak. Ikuspegi
orokorra.
Makinak
egiteko
elementuak
▪ Transmisioaren
elementu
laguntzaileak
▪ Energia eraldatzeko tresnak
Mekanismoak
▪ Barra artikulatuak
▪ Torloju/azkoindun mekanismoa
▪ Engranajeak
▪ Espekadun mekanismoak
Zirkuitu elektrikoak
▪ Magnitudeak
▪ Korronte alternoa. Ariketak
▪ Instalazio elektrikoak
Zirkuitu pneumatikoak:
▪ Osagaiak
▪ Praktikak eta FluidSIM programa.
Motorrak: Eztanda motorra eta motor elektrikoak.

6. MULTZOA:

EKOIZPEN PROZEDURAK
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Metrologia
Fabrikazio prozedura ezberdinen sailkapena.
Txirbil jaulkitze bidezko prozedura. Ebaketa faktoreak.
Partikula jaulkitze prozedura (Artezketa, elektroerosioa, plasma, laserra,
elektrokimikoa). Ebaketa faktoreak.
Hautsen metalurgia
Deformazio eta ebaketa bidezko fabrikazioa (teinkaketa, trefilaketa,
kurbatzea, tolestaketa, enbutizioa, ebaketa, puntzonaketa, forjaketa,
estrusioa)
Moldeaketa edo isurketa bidezko fabrikazioa (hondarrezko isurketa,
maskorra)
Makinak (terminologia), prozedura bakoitzari egokitutako eragiketak eta
erremintak
Piezen lotura bidezko fabrikazioa (errematxaketa, eroblonatua,
torIojuskoa, soldadura, lekedak):
● Kontzeptua
● Aplikazioak
● Motak, abantailak, eragozpenak

7. MULTZOA:

ROBOTIKA
●
●
●
●
●

Diseinu mekanikoa
Informazioa sartzeko elementuak. Sentsorika
Prozesu elementuak. Prozesadorea (ARDUINO PLAKA). Firmwarea.
Irteera elementuak. Eragingailuak.
Programazioa. Algoritmoak, programazio lengoaiak (blokekako programazioa).
ARDUINOBLOCKS

