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[GDJ101] DISEINUAREN METODOLOGIA I
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU
GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA

Arloa DISEINUAREN METODOLOGIA

Seihilabetea 2 Ikasturtea 2 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2013 Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 4,5 Ordu/aste 3,75 Orduak guztira 67,5 irakastordu + 45 irak. gabeko ordu = 112,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 URRUTIA BEA, ELISABETH

 GONZALEZ ALONSO, IVAN

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

DISEINU TAILERRA I
DISEINU TAILERRA II
DISEINU TAILERRA III

Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GDCE15 - Merkaturatu daitekeen produktu bat proposatzea, dagoeneko badagoen batetik abiatuta
GDCE16 - Produktu baten alderdi estetikoak definitzea, diseinuaren metodologia erabiliz
GDCE22 - Erabiltzailearen ezaugarri nagusiak identifikatzea
OINARRIZKOAK
G_CB4 - Ikasleek informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak transmititu ahal izatea publiko espezializatuari zein espezializatu gabeari.

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENAE02 - Ezagutza eta ulermena: Bere ingeniaritza adarraren funtsezko kontzeptu eta alderdiak era sistematikoan ulertzea. 0,44

ENAE03 - Ezagutza eta ulermena: Bere ingeniaritza adarraren ezagutza egokia, tartean bere eremuko abangoardiako
ezagutzaren bat sartuta.

0,2

ENAE04 - Ezagutza eta ulermena: Ingeniaritzaren testuinguruan diziplina asko sartzen direla ohartzea. 0,2

ENAE06 - Ingeniaritzako analisia: Ezagutu eta ulertzen dutena produktu, prozesu eta metodoen ingeniaritzaren analisian
aplikatzeko gai izatea.

0,4

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

0,6

ENAE09 - Ingeniaritzako proiektuak: Dauden metodoak ulertzea eta erabiltzeko gai izatea. 0,36

ENAE10 - Ikerketa eta berrikuntza: Bilaketa bibliografikoak egiteko gaitasuna, baita base datuak eta beste informazio iturri
batzuk erabiltzeko ere.

0,6

ENAE13 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ekipamendu, tresna eta metodo egokiak aukeratzeko eta erabiltzeko gaitasuna. 0,6

ENAE14 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Teoria eta praktika konbinatzeko gaitasuna, ingeniaritzako arazoak konpontzeko
unean.

0,4

ENAE16 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ingeniaritzaren aplikazio praktikoaren inplikazio guztiez ohartzea. 0,16

ENAE17 - Zeharkako konpetentziak: Modu eraginkorrean funtzionatzea, bai bakarka bai lantaldean. 0,12

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

0,1

ENAE19 - Zeharkako konpetentziak: Erakustea ingeniaritzaren aplikazio praktikoak dakartzan erantzukizunekiko eta gizartean
eta ingurumenean dituen ondorioekiko kontzientzia eta etika profesionalarekin, erantzukizunarekin eta ingeniaritzaren
aplikazio praktikorako arauekin konprometituta egotea.

0,12

ENAE20 - Zeharkako konpetentziak: Erakustea enpresa praktikez eta proiektuak kudeatzeko lanez jabetzen garela, bai eta
arriskuak kudeatu eta kontrolatzeko lanez ere, eta haien mugapenak ulertzea.

0,08

ENAE21 - Zeharkako konpetentziak: Etengabeko prestakuntzaren premia onartzea eta gai izatea geure borondatez
prestakuntza hori egiteko.

0,12

  
Guztira: 4,5

IKASTE-EMAITZAK

  RGD2011  Produktuaren espezifikazioak definitzea hartutako erabakiak argudiatuz

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 9 h. 9 h.

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 18 h. 18 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
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Ikasleek formazio jardueretan nola edo hala banaka zein
taldeka lanen bat egiten badute, horretarako propio
landutako gaitasunen profil batetik abiatuta ebaluatuko dira;
horren barruan kontuan hartuko dira ikaslearen gaitasun
teknikoa, egindako lana, entregatutako dokumentazioa
(txostenak), ahozko aurkezpena, egindako lanaren defentsa
eta ebaluazioetan zehar erakutsitako trebetasuna eta jarrera.

%70

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%30

Oharrak:

Ariketan zuzenketa
[!] revisión de los ejercicios
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 18 h.
IG - Irak. gabekoak: 9 h.
OG - Orduak guztira: 27 h.

 

  RGD2012  Hainbat produktu alternatiba kontzeptualizatzen ditu definitutako posizionamenduaren arabera

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 16 h. 13 h. 29 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ikasleek formazio jardueretan nola edo hala banaka zein
taldeka lanen bat egiten badute, horretarako propio
landutako gaitasunen profil batetik abiatuta ebaluatuko dira;
horren barruan kontuan hartuko dira ikaslearen gaitasun
teknikoa, egindako lana, entregatutako dokumentazioa
(txostenak), ahozko aurkezpena, egindako lanaren defentsa
eta ebaluazioetan zehar erakutsitako trebetasuna eta jarrera.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ariketen zuzenketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 16 h.
IG - Irak. gabekoak: 13 h.
OG - Orduak guztira: 29 h.

 

  RGD2031  Erabiltzailea eta horren ezaugarri nagusiak aztertzeko hainbat tresna erabiltzen ditu

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 6 h. 6 h.

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 8 h. 8 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ikasleek formazio jardueretan nola edo hala banaka zein
taldeka lanen bat egiten badute, horretarako propio
landutako gaitasunen profil batetik abiatuta ebaluatuko dira;
horren barruan kontuan hartuko dira ikaslearen gaitasun
teknikoa, egindako lana, entregatutako dokumentazioa
(txostenak), ahozko aurkezpena, egindako lanaren defentsa
eta ebaluazioetan zehar erakutsitako trebetasuna eta jarrera.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ariketen zuzenketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 8 h.
IG - Irak. gabekoak: 6 h.
OG - Orduak guztira: 14 h.

 

  RGD2032  Erabiltzaile mota bakoitzaren ezaugarri nagusiak definitzen ditu

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 8 h. 6 h. 14 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ikasleek formazio jardueretan nola edo hala banaka zein
taldeka lanen bat egiten badute, horretarako propio
landutako gaitasunen profil batetik abiatuta ebaluatuko dira;

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ariketen zuzenketa
Oharrak:
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horren barruan kontuan hartuko dira ikaslearen gaitasun
teknikoa, egindako lana, entregatutako dokumentazioa
(txostenak), ahozko aurkezpena, egindako lanaren defentsa
eta ebaluazioetan zehar erakutsitako trebetasuna eta jarrera.
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 8 h.
IG - Irak. gabekoak: 6 h.
OG - Orduak guztira: 14 h.

 

  RGD2001  Produktuak birdiseinatzea osagai guztiak, materialak eta fabrikazio prozesuak zehazteraino

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 17,5 h. 11 h. 28,5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Txostenaren zuzenketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 17,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 11 h.
OG - Orduak guztira: 28,5 h.

 

EDUKIAK

00- Ikasgaiaren aurkezpena

01- Metodologiaren oinarriak- Baloreak

02- Diseinu metodologia-DBZ

1. Fasea- ESPLORAZIOA

03- Erabilera eszenarioa

04- Merkatu analisia

05- Espezifikazio koadernoa- Brief

2. Fasea- IDEAZIOA

06- Kontzeptualizazioa

07- Sormen teknikak

08- Ideien aukeraketa

3. Fasea- GARAPENA

09- Diseinuaren garapena- FAB LAB

 

4. Fasea- IMPLEMENTAZIOA

10- Maketa eta Prototipoak- 3D Printing

11- Aurkezpena- Posterra

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak Bibliografia
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Ikasgaiaren apunteak
Gaiarekin lotutako web orrien kontsultak
Moodle plataforma
Klaseko aurkezpenak

BAI, Agencia de Innovación, LKS Diara Design. Edición Diputación
Bizkaia, 2007. Metodología para la gestión del diseño e innovación en
producto-servicio.
PREDICA, Diseño Industrial, Guia Metodológica. Prodintec
Publicaciones 2010
DBZ, Mondragon Unibertsitatea. Publicaciones DBZ,
2014.Metodología e Innovación centrada en las personas.
AMBROSE, Gavin. Metodología del diseño: Design Thinking. Gavin
Ambrose , Paul Harris, 2009.
CUREDALE, Robert. Design Thinking: Process and methods manual.
Design Community College. 2013
ROOZENBURG, Norbert. Delft Design Guide. Delft University, 2013
Apuntes Mudle. Metodología de Diseño, MU 2015-2016. E.Urrutia
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