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[GAL101] INDUSTRIA ANTOLAMENDUA
DATU OROKORRAK

Titulazioa ENERGIAREN INGENIARITZA GRADUA Arloa ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 4 Aipamena /
Espezialitatea

ENPRESA

Izaera HAUTAZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 3 Ordu/aste 2,22 Orduak guztira 40 irakastordu + 35 irak. gabeko ordu = 75 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 LEGARRETA ALEGRIA, JUAN LUIS

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
G_IN10 - Enpresa antolaketaren gaineko ezagutza aplikatuak
OROKORRAK
GACG1 - Energiako Ingeniari lana egiterakoan beharrezko legeria ezagutu, ulertu eta aplikatzeko gaitasuna izatea eta derrigorrez bete
beharreko espezifikazio eta araudiak erabiltzeko erraztasuna izatea.
GACG5 - Soluzio teknikoen eragin soziala eta ingurumenekoa aztertzeko eta baloratzeko gaitasuna
GACG8 - Gaitasuna sistema, zerbitzu edo aplikazio energetikoak sortzea eta garatzea edo ustiatzea helburu duten Energiaren esparruko
proiektuak idatzi eta garatzeko, ingurumen inpaktua gutxituko duten estrategiak aplikatuta.
OINARRIZKOAK
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.
G_CB5 - Ikasleek aurrerago ikasketei autonomia maila handiarekin ekiteko beharrezko ikasketa trebetasunak garatzea.

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RGA401  Produkzio sistemak hobetzeko aukerak identifikatzen ditu.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Irakaslearen aurkezpena ikasgelan, eskola parte-hartzaileetan, irakasgaiekin lotutako
kontzeptuak eta prozedurak aurkeztuz

20 h. 17,5 h. 37,5 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ariketak egiteko txostenak, kasuen azterketa,
ordenagailu-praktikak, simulazio-praktikak, laborategiko
praktikak, seihilekoko proiektuak, erronkak eta arazoak

%55

Banakako proba idatziak eta/edo ahozkoak, edo banakako
kodetze-/programazio-probak

%35

Behaketa (gaitasun teknikoa, jarrera eta parte-hartzea) %10

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

IO - Irakastorduak: 20 h.
IG - Irak. gabekoak: 17,5 h.
OG - Orduak guztira: 37,5 h.

 
  

  

  RGA402  Produkzio sistemak hobetzeko proposamenak egiten ditu.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Irakaslearen aurkezpena ikasgelan, eskola parte-hartzaileetan, irakasgaiekin lotutako
kontzeptuak eta prozedurak aurkeztuz

20 h. 17,5 h. 37,5 h.
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  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ariketak egiteko txostenak, kasuen azterketa,
ordenagailu-praktikak, simulazio-praktikak, laborategiko
praktikak, seihilekoko proiektuak, erronkak eta arazoak

%55

Banakako proba idatziak eta/edo ahozkoak, edo banakako
kodetze-/programazio-probak

%35

Behaketa (gaitasun teknikoa, jarrera eta parte-hartzea) %10

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

IO - Irakastorduak: 20 h.
IG - Irak. gabekoak: 17,5 h.
OG - Orduak guztira: 37,5 h.

 

EDUKIAK

1. Ekoizpen doituaren ezaugarriak 

     1. Lean Manufacturing-en jatorria.         

     2. Lead Time eta inbentarioa.                 

     3. Balio erantsia eta alferrigaltzeak.

2. Plantako distribuzioa eta Zelulen diseinua 

    1. Plantako distribuzio motak.

    2. Plantako distribuzioaren diseinu metodoa.      

    3. Zelulen diseinua.          

3. Instalazioen efizientzia

        1. Efizientzia eta 6 galera nagusiak.

4. Prozesuen egonkortasuna

     1.5S.

     2.TPM.                                  

     3.Operazio estandarrak.

5. Aldaketa azkarrak

     1.SMED metodoa

     2.REDIX kasua.         

6. JIT teknikak

    1.FIFO lane.

    2.KANBAN-Supermerkatuak

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak

  Bibliografia
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=ENERGIA41&ejecuta=35
Lean Manufacturing; Ed: Bubok Publishing S.L Edición (13/03/2013)
;ISBN 9788468628165
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