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[GOG104] SORMEN TEKNIKAK
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA
GRADUA

Arloa ESTRATEGIA ETA INNOBAZIOA

Seihilabetea 2 Ikasturtea 3 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2013 Hizkuntza ENGLISH

Kredituak 4,5 Ordu/aste 4,33 Orduak guztira 78 irakastordu + 34,5 irak. gabeko ordu = 112,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 MARKUERKIAGA ARRITOLA, LEIRE

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GOC302 - Produktuek beraien bizitza ziklo osoan ingurumenean eragiten dituzten ondorioak identifikatzea eta ondorio horiek modu
efizientean murrizten jakitea.
GOC304 - Pertsonak helburu komun bateranzko dinamikan inplikatzea eta gidatzea, egin beharreko lanaren ikuspegi globalarekin, interes
indibidualak eta kolektiboak orekatuz
GOC306 - Informatika negozioaren estrategiarekin bat etortzea bermatzea, gobernantzarako IKT ereduak erabiliz, erakunde dinamiko eta
berritzaileak diseinatu, garatu eta kudeatzea ahalbidetzeko
GOC308 - Erakunde baten kudeaketaren bikaintasunean aurrera egiteko teknika eta metodorik egokienak aplikatzea
GOC309 - Arazoak konpontzea eta formulatutako irtenbidearen ondorioak baloratzea, eta arazoak berriro agertzea galaraziko duten ekintzak
planteatzea (irtenbide egonkorra) eta hainbat lantaldetan parte hartzea
GOC310 - Dokumentu mota desberdinak lantzea, aurkeztutako ondorioak eta irtenbideak argudiatuz eta justifikatuz, eta informazioa egoki
komunikatu, aurkeztu eta partekatzea
OROKORRAK
GOCT01 - Produktu berriak ateratzea proposatzea, zuzen planifikatzeko, fabrikatzeko eta kudeatzeko jardunbide egokiak identifikatuz, eta
bizitza ziklo osoan ingurumen eragina minimizatuz
GOCT04 - Erakunde baten prozesuak eta prozedurak definitu, martxan jarri eta jarraipena egitea
GOCT07 - Zeregin profesionaletan pertsona taldeak koordinatzea eta dinamizatzea, baita horretarako beharrezko bitarteko materialak ere
OINARRIZKOAK
G_CB4 - Ikasleek informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak transmititu ahal izatea publiko espezializatuari zein espezializatu gabeari.

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENAE04 - Ezagutza eta ulermena: Ingeniaritzaren testuinguruan diziplina asko sartzen direla ohartzea. 0,76

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

0,92

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

0,28

ENAE09 - Ingeniaritzako proiektuak: Dauden metodoak ulertzea eta erabiltzeko gai izatea. 0,28

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

0,76

ENAE12 - Ikerketa eta berrikuntza: Gaitasun teknikoak eta laborategikoak. 0,26

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

0,2

ENAE15 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Aplikagarri diren metodo eta teknikak eta beraien mugak ulertzea. 0,2

ENAE17 - Zeharkako konpetentziak: Modu eraginkorrean funtzionatzea, bai bakarka bai lantaldean. 0,28

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

0,28

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.

0,28

  
Guztira: 4,5

IKASTE-EMAITZAK

  RGO3022  Sormen teknika eta tresnak identifikatzea eta horiek egoki erabiltzea, produktu edo zerbitzu bat kontzeptualizatzea edo
hobetzea helburu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG
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Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 6 h. 3 h. 9 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 20 h. 8 h. 28 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 14 h. 6,5 h. 20,5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%25

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei eta laborategiko praktikei buruz.

%25

Gaitasun teknikoa, proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa.

%50

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Proben eta azterketen errekuperaketa
Banakako edo taldeko ariketen errekuperaketa
Proiektuen eta /edo POPBLen errekuperaketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 40 h.
IG - Irak. gabekoak: 17,5 h.
OG - Orduak guztira: 57,5 h.

 

  RGO3081  Problemen soluzioan esku hartzen duten aldagaiak aztertzen ditu eta egoera egonkor bat lortzeko ekintzak planteatzen
ditu, hainbat lantaldetan erantzukizuna hartuz, zereginak antolatuz eta planifikatuz, eta kontingentziei aurre eginez

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 7 h. 3 h. 10 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Proiektuaren eta /edo POPBLaren errekuperaketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 7 h.
IG - Irak. gabekoak: 3 h.
OG - Orduak guztira: 10 h.

 

  RGO3091  Hainbat motatako dokumentuak lantzen ditu eta horietan arazoa aztertzen eta deskribatzen du, soluzioaren garapena
eta ondorio guztiak argudiatzen ditu eta informazioa aurkezten eta partekatzen du, ahoz zein idatziz, modu etiko eta eraginkorrean

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 3 h. 2 h. 5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Proiektuaren eta /edo POPBLaren errekuperaketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 3 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 5 h.

 

  RGO3002  Sormen teknikak eta tresnak baloratzea eta egokienak hautatzea antolamenduaren kudeaketan erabiltzeko eta
bikaintasunerantz aurrera egiteko.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 4 h. 2 h. 6 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 10 h. 4 h. 14 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 14 h. 6 h. 20 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%20

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, %30

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Proben eta azterketaen errekuperaketa
Banakako edo taldeko ariketen errekuperaketa
Proiektuen eta /edo POPBLen errekuperaketa
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ordenagailuko praktikei eta laborategiko praktikei buruz.
Gaitasun teknikoa, proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa.

%50

Oharrak:

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 28 h.
IG - Irak. gabekoak: 12 h.
OG - Orduak guztira: 40 h.

 

EDUKIAK

BERRIKUNTZA / INNOVATION

1. Berrikuntzara sarrera / Introduction to Innovation

Kontzeptuak / Concepts

Ezaugarriak / Characteristics

Berrikuntza motak / Innovation types

EKINTZAILETASUNA / ENTREPRENEURSHIP

1. Ekintzailetasunera sarrera / Introduction to Entrepreneurship

Kontzeptuak / Concepts

Barrerak / Barriers

Topiko faltsuak / False topics

Ekintzailearen balore eta perfila / Values and profile of the Entrepreneur

SORMENA / CREATIVITY

1. Sormenera sarrera / Introduction to Creativity

Kontzeptuak / Concepts

2. Sormen prozesua / Creativity Process

Arazoaren pertzeptzio eta ulermerna / Identifying the general problem

Arazoaren adierazpena / Identifying the specific problem

Ideia sorrera: sormen teknikak / Generating Ideas: Creativity Tools

Ideien balorazio eta aukeraketa / Evaluating and selecting Ideas

3. Design Thinking

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak
Artikulu teknikoak
Moodle plataforma
Bideoen proiekzioak

Bibliografia
Igor Bytterbier & Ramons Vullings "Creativity Today", BIS Publishers,
Amsterdam, 2002
Tim Brown, "Change by Design". Harper Collins Publishers. New york,
2009.
Michael Michalko, "Thinkertoys". Ten Speed Press. Berkely.
"75 Tools for Creative Thinking", Boorelland.
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