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KUDEAKETA AKADEMIKOA

2021-2022 IKASTURTEAREN HASIERA
Irailaren
9an,
ongietorria
egin
genien
lehen
mailako
ikasle
berriei, gure eskolan
hasi
eta
haien
bizitzako hurrengo
urteak
gurekin
igaroko dituztenei.
Aurreko
urteetan
egin
ohi
den
moduan,
VitoriaGasteizko
Ingeniaritza Eskolak,
“Harrera Programa”
izenekoaren
bidez,
ikasle berriei harrera
egin zien aurkezpen
ekitaldi
batean.
Ekitaldi
horretan,
ikasle ohiek parte hartu zuten, eta
etorkizuneko ingeniariekin partekatu zuten
eskolan izandako esperientzia, bai eta
ingeniaritzaren lan mundura nola hurbildu
diren ere.
Irailaren 13an, ongietorria egin genion 20212022 ikasturteari, eta aurten Eskolan
eskaintzen diren maila eta gradu guztietako
eskolak hasi genituen. Irakaskuntza aurrez
aurre eta bimodalki ematea aurreikusten
da, graduen ezaugarri bakoitzaren arabera.
Horren harira, azpimarratzekoa da 20212022 ikasturteko Irakaskuntza Egokitzeko
Plana onetsi dela.

Era berean, irailaren 17an (ostirala), Erasmus
ikasleei harrera egiteko jardunaldia egin zen
Eskolako ekitaldi aretoan.
Halaber, covid19.ei-vi@ehu.eus helbidea
gogorarazi nahi dizuegu, zeinaren bidez
jakinarazi ahal diguzuen PCR proba batean
positibo eman duzuen, osasun zerbitzuek
ezarritako irizpideen arabera positibo eman
duen pertsona batekin harreman estuan
egon zareten edo UPV/EHUko mediku
zerbitzuak
arrisku
taldetzat
aitortu
zaituzten.
Ongi etorri!
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TITULAZIOEN SUSTAPENA

JARDUEREN ZIRKUITUA 2021
Maiatzaren 26tik 20202021 ikasturtea amaitu
arte,
“Jardueren
zirkuitua 2021” egin zen
gure eskolan.Helburua
da gure ingeniaritzekin
lotutako
adar
zientiﬁkoen
ezagutza
zabaltzea
da
Batxilergoko
eta
heziketa-zikloetako
(Arabako, Bizkaiko eta
Gipuzkoako IES-BHI) 1.
mailako ikasleei. Irudi
honetan,
egindako
jarduerak ikus daitezke:
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JARDUNALDIAK

ZEIN DA ZURE LANBIDEA? NI INGENIARIA NAIZ
Ekainaren 18an (ostirala), “Zein da zure
lanbidea? Ni ingeniaria naiz” jardunaldia
egin zen Eskolako Areto Nagusian.
Jardunaldi horren helburua zen eredu
femeninorik ez egoteak eragindako arrakala
murriztea,
eta
ingeniaritza
kimikoko
prestakuntza duten eta hainbat industria
sektoretan erantzukizun karguak dituzten
emakumeei ahotsa ematea.
Jardunaldiko hizlariak (ezkerretik): Zuriñe
Gómez de Balugera (VGIEko zuzendaria),
Cristina Peña (UPV/EHU), Mercedes Gómez
de Arteche (Tecnalia), Leire Arauzo (DRACE),
Ainhoa Ocio (Gastheiz Bihotzean), Iker

Obregon (Novargi Industries), Iraia Elorrieta
(online, Vidrala).

UNIBERTSITATEA-AUTOMOZIOA
Eskolako ekitaldi aretoan ‘Enpresa eta
Automobilgintzaren
Ingeniaritza:
Prestakuntza Duala’ topaketa egin zen.
Bertan, oroigarri bat eman zitzaien
Automobilgintzaren Ingeniaritzako Gradu
dualeko ikasleak prestatzeko prozesuan
lagundu duten enpresa guztiei.

Gómez de Balugera López de Alda VitoriaGasteizko Ingeniaritza Eskolako zuzendaria;
Erlantz
Allur
Aramburu
UPV/EHUko
Praktiken, Prestakuntza Dualaren eta
Enplegagarritasunaren zuzendaria; eta 35
enpresa eta erakunde laguntzaileetako
ordezkariak.

Lau urte igaro dira titulazio hori abian jarri
zenetik, eta tituludunen lehen promozioa
atera
den
aurten.
Vitoria-Gasteizko
Ingeniaritza Eskolak denbora horretan
enpresek eta erakundeek eskainitako
lankidetza aitortu nahi izan du, bai eta
egindakoa, nola egin den eta ezar daitezkeen
hobekuntzak baloratu eta hausnartu ere.
Ekitaldian honako hauek izan ziren: Zuriñe
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JARDUERAK

FORMULA STUDENT VITORIA-REN AURKEZPENA ETA LEHIAKETA
Fórmula Student Vitoriaren (FSV) eserleku
bakarreko ibilgailu elektrikoa, besteak
beste, gure eskolako ikasleek diseinatu eta
eraiki dute eta uztailaren 8an aurkeztu zen.
Hiru urteko lanaren ondoren, ibilgailua
Vitoria-Gasteizko Andre Maria Zurian egon
zen ikusgai, eta taldekideak bertan izan
ziren haren inguruko xehetasunak jakin
nahi zituzten pertsonei arreta egiteko.
Aurkezpen ekitaldian parte hartu zuten
Ramiro
González
Arabako
ahaldun
nagusiak, Gorka Urtaran Vitoria-Gasteizko
alkateak,
Eva
Ferreira
UPV/EHUko
errektoreak
eta
Jon
Urresti
Vital
Fundazioetako
presidenteak,
proeiktua
sustatu duten erakunde nagusien ordezkari
gisa.
‘Bizkor
01’
da
eserleku
bakarreko
ibilgailuaren izena, eta UPV/EHUko hainbat
ikastetxetako ikasle talde baten ametsetik
sortu zen, zeinek grina komun bat duten:
automobilgintza. Horietako lauk sektorean
izandako esperientziaren ondorioz, ibilgailu
hori diseinatzera eta eraikitzera animatu
zituzten, Formula Student lehiaketan parte
hartzeko
helburuarekin,
eta,
harago,
“ibilgailu
elektrikoa
bizitza
errealera
hurbiltzeko,
eta,
horretarako,
tokiko
lankidetza sare bat sortzeko enpresekin,
erakundeekin,
lanbide-heziketako
zentroekin eta ikastetxeekin”.
Formula
Student
lehiaketan,
zainak
egoitzak dituen mundu osoan zehar
banatuta, taldeak, lasterketa baterako
prestatzeaz
gain,
automobilgintzako
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lehiaketa
sektoreko
goi-kargudunek
ebaluatzen dituzte, negozio ereduari,
kostuen
azterketari
eta
ingeniaritza
kalkuluei dagokienez. Ibilgailuaren proba
dinamikoek puntuazioa banatzen dute
azelerazioaren,
itzuli
azkarraren,
erresistentziaren eta eraginkortasunaren
artean.
Aurkezpena funtsezko unea izan zen Luis
Barreirok gidatutako proiektuan. Luis
Barreirok, beste hiru kiderekin batera,
Vitoria-Gasteizko Ingeniaritza Eskolako
lehiaketa talde bat sortzea erabaki zuen
2018an. Taldearen oinarriak eta eserleku
bakarreko ibilgailu bat diseinatzeko behar
ziren sailak zehaztu ondoren, UPV/EHUko
hainbat gradutako 19 ikaslek osatutako
talde bat aurrera atera zuten elkarrizketa
prozesu baten bidez, eta lehen urratsak
eman zituzten helburu nagusi bat lortzeko:
lehiatzea.
Beste talde batzuek ez bezala, zeinek
prestazio
sinpleko
ibilgailu
bat
(errekuntzako motorra eta altzairuzko txasis
tubularra) egitearen alde dauden, FSVitoriak
lehiaketan historia egitea erabaki zuen, eta
eserleku bakarreko bere lehen ibilgailuan
karbono-zuntzezko
kroskobakarra
eta
trakzioa lau gurpiletan sartu zituen.
Berrikuntza maila hori betetzeko, taldeak
hainbat erronkari egin zien aurre, hala nola,
baterien berezko kudeaketa sistema bat
egitea, material konpostatuaren saiakuntza
laborategi bat abian jartzea edo elementu
mekanikoak
fabrikatzeko
CNC

freskagailuak
programatzea
eta
kontrolatzea. Eta hori guztia gure eskolako
gela
batean,
proiektuaren
etapetara
egokituko zena, unean uneko beharren
arabera.
Bi urteko lana izan da komunitate oso bat

harritzeko eta 2018an ezarritako berrikuntza
maila asetzeko ezinezkoa dena egin da. Hori
lortzeko, taldea osatzen duten sail guztiguztiek lan egin dute estatuko eta
nazioarteko 60 enpresa baino gehiagoren
eskutik, eta toki erakundeen laguntza
ﬁnantzarioa izan dute.

VG MOTOSPORT TALDEAREN LEHIAKETA
Vitoria-Gasteizko
Ingeniaritza Eskolako VG
Motosport
taldea
uztailean
lehiatu
zen
Alcañizen
Motostudent
ekitaldiaren
hirugarren
edizioan. Taldea UPV/
EHUko 15 ikaslek osatzen
dute. 14. postuan hasi
zuten lasterketa, baina
lehiaketan erabiltzen ari
ziren moto elektrikoa bi
aldiz gelditu zen, eta,
ondorioz, 20 segundo
berreskuratu behar izan
zituzten
19.
postuan
zegoen
lehiakidea
harrapatzeko.
Horiek
horrela, helmugara iritsi
ziren 13. postuan.
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STEAM HEZKUNTZA
Vitoria-Gasteizko
Ingeniaritza
Eskola
lankidetzan ari da UPV/EHUko WebLearner
ikertaldearekin STEAM hezkuntza eskolan
eta Jakintza partekatuaren sorkuntza
unibertsitatean: Maker espazioak STEAM
hezkuntza sustatzeko proiektuetan.
Ekimen horien bidez STEAM hezkuntza
ezartzeko aukera aztertzen da, Maker
mugimenduaren barruan. Integrazio xede
horretatik abiatuta, mundo mailako bi
artelan hautatu ziren STEAM proiektu ideal
gisa (Wall Drawing 413 eta Incomplete Open
Cubes),
biak
Sol
Lewitt
artista
kontzeptualarekinak. Prozesuan, Arteak eta,
oro har, STEAM hezkuntza ikasgeletan
integratzeko oztopoak, konponbideak eta
orientabide orokorrak identiﬁkatzen dira.
Ideia horiek ezartzeko, ikasgelak Maker
Space bihurtzen dira. Bertan, ikasleek,
proiektuko ideia, tresna eta materialetatik
abiatuta, lankidetzan dihardute, probak eta
hutsegiteak egiten dituzte, eta, azkenik,
sortu eta ikasi ere egiten dute. Espazio
horiek lantegi errenazentisten antzeko giroa
hartzen dute, non maisu eta ikastunek
lankidetzan diharduten.
Lehenengo ekimena, Kuboak eta Koloreak
tailerra
izenekoa,
Bilboko
Hezkuntza
Fakultateko ikasleekin eta Vitoria-Gasteizko
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Ingeniaritza Eskolako Enpresa Mintegian
egin zen.
Hurrengo tailerra
Wall Drawing 2021.Monaco da VitoriaGasteizko Ingeniaritza Eskolan UPV/EHUko
WebLearner ikertaldearekin lankidetzan
gauzatu den lehendabiziko instalazio
artistikoa.
Proiektu horien bidez tokiko erakundeen
arteko
lankidetza
sustatu
nahi
da
(unibertsitateak,
eskolak,
museoak,
liburutegiak, zentro zibikoak...), horien
baitan
STEAM
(Science,
Technology,
Engineering, Arts and Maths) hezkuntzaren
ezarpen kolaboratiboa egiteko.
Vitoria-Gasteizko
Ingeniaritza
Eskolak
proiektu horietan laguntzen du espazioak
lagatzearen
bidez
(informatika
gela,
lehiatea, panel urdinak, eskailera...); izan ere,
espazio horietan egin eta instalatzen dira
artelanak
STEAM
hezkuntzaren
testuinguruan.
Honako
hauek
dira
helburuak:
espacio
horietan
STEAM
hezkuntza sustatzea; pertzepzio bisualak
sortu
eta
horiekin
esperimentatzea;
lengoaia eta kultura bisuala sortzea; eta
ikasleek, AZPko langileek eta IRIek artelan
kolaboratieboetan parte hartzea.

ARRATE SANTAOLALLAREN TESI AURKEZPENA
Arrate Santaolalla Ramírez doktoregaiak
uztailaren 12an defendatu zuen bere
doktorego tesia (Copper solubilization
strategies for mold biomachining and
bioleaching from printed circuit boards)
Vitoria-Gasteizko Ingeniaritza Eskolako
gradu aretoan; hala ere, bideokonferentzia
bidez ere ikusteko aukera egon zen.
Ikerlan horren bidez, metalen disolbatze
prozesua aztertu du; hain zuzen ere,
kobrearena, bakterio ingurune batean,
errendimendua
hobetzeko
estrategiak
proposatzeko helburuarekin, bi aplikazio
zehatzi begira: moldeen
biomekanizatua
gailu
mikroﬂuidikoen
fabrikaziorako
eta
metalen
berreskuratzea
erabiltzen
ez
diren
telefono
mugikorretako
zirkuitu
inprimatuko
plaketatik
abiatuta.
Azterlanak bio-estrategia
horiek eskalatzeko eta
industria
ingurunean
ezartzeko
oinarriak
ezartzen ditu.
Tesia

Ingeniaritzako
doktorego
programaren
esparrukoa
da,
eta
Astrid
Barona
katedradunak eta Naiara Rojo doktoreak
zuzendu dute Vitoria-Gasteizko Ingeniaritza
Eskolan. Lanaren emaitza gisa 4 artikulu
argitaratu
dira
JCRan
indexatutako
argitalpen zientiﬁkoetan (horietako hiruk
Q1 eta beste batrk Q2 sailkapena dutelarik),
eta beste 2 artikulu ere bidali dira, baina
ebaluatzeke daude oraindik.

Ingurumen

ESKOLAKO KONPOSTA
Eskolako
0
km-ko
konpostaren
lehenengo
sorta lortu dugu!
Urritik hona 575 kg
hondakin organiko (1096 l)
baino gehiago autokudeatu
dira Eskolako kafetegian.
Laila Essamarik, konpost
eremua
gainbegiratzeaz
arduratzen den ikasleak,
lehenengo
sortan
ekoitzitako 130 kg konpost
banatu
ditu
VGIEko
langileen artean. Irailean
bigarren konpost sorta lortu
dugu.
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BESTE GAI BATZUK

Martxotik Karmele Artano Vitoria-Gasteizko
Ingeniaritza Eskolako irakaslea da SAEHELAZeko
(Hezkuntzarako
Laguntza
Zerbitzua) Arabako koordinatzailea.
Irailetik, Amaia Calleja Eskolako irakaslea
da Arabako Campuseko Ekintzailetzako eta
Transferentziako zuzendaria.

Halaber, irailaren 1etik, Jose Miguel GilGarcía
da
Eskolako
Kalitate
eta
Ingurumeneko
zuzendariordea.
Horiek
horrela, Jose Miguel Gil-García izango da
ikastegiko COVID-19 arduraduna, eta Amaia
Mesanzak
beteko
du
Berdintasun
Batzordeko zuzendariaren lekua.

Ikaslea, irakaslea, ikertzailea edo administrazio eta zerbitzuetako langilea bazara eta
buletin honetan parte hartu nahi baduzu albisteak, esperientziak edo askotariko
ekimenetan bizitakoak partekatuz, gure komunitatearentzat garrantzitsua dela uste
duzulako, jarri gurekin harremanetan helbide elektroniko edo telefono zenbaki hauen
bidez: 945 014271
Informazio gehiago Eskolako webgunean:
www.ehu.eus/vitoria-gasteizko-ingeniaritza-eskola
Jarrai gaitzazu
sare sozialetan ere:
Buletin honek hizkuntza EZ sexista erabiltzen du:
https://www.ehu.eus/berdintasuna-direccionparalaigualdad
Vitoria-Gasteizko
Ingeniaritza Eskola:
Nieves Cano kalea,12.
01006 Vitoria-Gasteiz
Tfnoa: 945 01 32 05
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