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[GOL102] LOGISTIKA II
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA
GRADUA

Arloa LOGISTIKA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 3 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2013 Hizkuntza ENGLISH

Kredituak 6 Ordu/aste 4,72 Orduak guztira 85 irakastordu + 65 irak. gabeko ordu = 150 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 AMORRORTU GERVASIO, ITXASO

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GOC305 - Jarduera bat simulatzea (ekoizpen planta bat, hornitze kate bat edo zerbitzu bat), modu egokian, eta antolaketari buruzko erabaki
egokiak hartzea
GOC307 - Hornitze katearen funtsezko parametroak identifikatzea, eta produktuak hornitu, biltegiratu eta banatzeko prozesu efizienteak
diseinatzea, bai esparru nazionalean bai nazioartean
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
GOCT06 - Balio katearen funtsezko parametroak kudeatzea, industri prozesuak eta jarduerak eta zerbitzuetakoak eraginkortasunez
administratzeko
OINARRIZKOAK
G_CB4 - Ikasleek informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak transmititu ahal izatea publiko espezializatuari zein espezializatu gabeari.

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

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

1,48

ENAE07 - Ingeniaritzako analisia: Garrantzitsuak diren metodo analitikoak eta modelizaziokoak aukeratzeko eta aplikatzeko
gaitasuna.

0,8

ENAE09 - Ingeniaritzako proiektuak: Dauden metodoak ulertzea eta erabiltzeko gai izatea. 0,44

ENAE11 - Ikerketa eta berrikuntza: Esperimentuak diseinatu eta egiteko gaitasuna, baita datuak interpretatu eta ondorioak
ateratzeko ere.

0,4

ENAE12 - Ikerketa eta berrikuntza: Gaitasun teknikoak eta laborategikoak. 0,36

ENAE15 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Aplikagarri diren metodo eta teknikak eta beraien mugak ulertzea. 1,2

ENAE17 - Zeharkako konpetentziak: Modu eraginkorrean funtzionatzea, bai bakarka bai lantaldean. 0,44

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

0,44

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

0,44

  
Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK

  RGO3052  Simulazioaren ondoren eskuratutako emaitzak ondo interpretatzen ditu eta adierazle ekonomiko eta finantzarioetan
oinarritutako erabakiak hartzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 40 h. 15 h. 55 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)
Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren
ahozko defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
POPBLAren defentsaren errekuperaketa
Oharrak:
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eta aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten
printzipioak eta amaierako kausak.
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 40 h.
IG - Irak. gabekoak: 15 h.
OG - Orduak guztira: 55 h.

 

  RGO3071  Erosketa eta hornikuntza politika desberdinak identifikatzen ditu eta horiek ingurune nazionalean eta nazioartean nola
erabili badakiela erakusten du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 6 h. 6 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 2 h. 7 h. 9 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako idatzizko froga
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 8 h.
IG - Irak. gabekoak: 7 h.
OG - Orduak guztira: 15 h.

 

  RGO3072  Ingurune nazionalean edo nazioartean lan operatibari modu eraginkor eta sostengagarrian erantzuten dioten biltegi
eta garraio sareak irudikatzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 2 h. 10 h. 12 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 15 h. 13 h. 28 h.

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 15 h. 15 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean. 5 h. 5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako idatzizko froga
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 37 h.
IG - Irak. gabekoak: 23 h.
OG - Orduak guztira: 60 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. 10 h. 10 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)
Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren
ahozko defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua
eta aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten
printzipioak eta amaierako kausak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Egindako akatsen zuzenketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.

[GOL102] LOGISTIKA II 2/3  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Ikasturtea: 2015 / 2016 - Ikasgaiaren planifikazioa

IG - Irak. gabekoak: 10 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. 10 h. 10 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)
Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren
ahozko defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua
eta aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten
printzipioak eta amaierako kausak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Egindako akatsen zuzenketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 10 h.
OG - Orduak guztira: 10 h.

 

EDUKIAK

1. Banaketa fisikoaren kudeaketara sarrera
2. Biltegien kokapena
3. Biltegiratzea
4. Kaxa bidezko biltegiratze sistema
5. Palet bidezko biltegiratze sistema
6. Mantenu ekipoak
7. Eskarien prestakuntza sistemak
8. Erosketak

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak
Gaiarekin lotutako web orrien kontsultak
Moodle plataforma
Bideoen proiekzioak
Ikasgaiaren transparentziak

Bibliografia
Gestión del Transporte. Introducción a la Gestión de la Cadena de
Transporte. Autor: Jaime Mira Galiana Editorial: Cuadernos de
Logística. Logis BOOK. Año 2001
Logística y Costos. Autor: Mikel Mauleon. Editorial: Diaz de Santos.
Sistemas de almacenaje y picking. Autor: Mikel Mauleón Torres.
Editorial: Diaz de Santos
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