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[MDT301] DISEINU ESTRATEGIKOKO TAILERRA
DATU OROKORRAK

Titulazioa PRODUKTU ETA ZERBITZUEN DISEINU
ESTRATEGIKOKO UNIBERTSITATE MASTERRA

Arloa PROIEKTUA-DISEINUAREN TAILERRA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 1 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2022 Modalitatea Presentziala Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 6 Ordu/aste 3,39 Orduak guztira 61 irakastordu + 89 irak. gabeko ordu = 150 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 (Ez dago irakaslerik)

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

KOMUNIKAZIO BISUALA
DISEINUAREN METODOLOGIA

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

IKASTE-EMAITZAK
  IKASTE-EMAITZAK EE KO AT ECTS

MDRA10 - Trantsizio digitalari lotutako arazo konplexuak ebaztea, irisgarritasun unibertsala ziurtatuta eta
interakzioko diseinuaren diziplinari dagozkion ezagutzak eta trebetasunak aplikatuta

x 2,4

MDRA11 - Diziplina anitzeko taldeetan lan egitea, produktu eta zerbitzu bat diseinatzeko prozesuan zehar
hainbat rol hartuz, eta, horretarako, helburu partekatua, konfiantza eta taldeen osagarritasuna sustatzea,
gatazkak konpontzean.

x x 1,8

MDRB09 - Ikasleek beren ondorioak eta horiei eusteko erabili dituzten beren espezialitateko eremuari
dagozkion ezagutzak eta azken arrazoiak publiko espezializatuei eta espezializatu gabeei komunikatzen
jakin dezatela, bai ahoz, bai idatziz, bai bisualki, modu argian eta anbiguotasunik gabe

x x 1,8

  
Guztira: 6

EE: Ezagutzak edo Edukiak / KO: Konpetentziak / AT: Abilezia edo Trebetasunak

AZPI IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RBMD09  [!] Que los estudiantes sepan comunicar en modo oral, escrito y visual sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan propios del ámbito de su especialidad a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin amb

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako eta/edo taldekako proiektuei/praktikei/erronkei/egindako kasuen azterketari/ikerketa
esperimentalei buruzko memoriak, txostenak, aurkezpenak, ikus-entzunezko materiala eta abar
garatzea eta idaztea

12 h. 18 h. 30 h.

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

6 h. 9 h. 15 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%66

Ariketak aurkeztea eta defendatzea, kasuak aztertzea,
ordenagailu-praktikak, simulazio-praktikak, laborategiko
praktikak, seihilekoko proiektuak, GBL/MBL, erronkak eta
arazoak

%34

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa

IO - Irakastorduak: 18 h.
IG - Irak. gabekoak: 27 h.
OG - Orduak guztira: 45 h.

 
  

  

  RMD10  [!] Resolver problemas complejos vinculados a la transición digital asegurando la accesibilidad universal y aplicando
los conocimientos y habilidades propias de la disciplina del diseño de interacción

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG
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Banakako eta/edo taldekako proiektuei/praktikei/erronkei/egindako kasuen azterketari/ikerketa
esperimentalei buruzko memoriak, txostenak, aurkezpenak, ikus-entzunezko materiala eta abar
garatzea eta idaztea

17 h. 25 h. 42 h.

Probak, aurkezpenak, defentsak, azterketak eta/edo kontrol-puntuak egitea 8 h. 10 h. 18 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ariketak aurkeztea eta defendatzea, kasuak aztertzea,
ordenagailu-praktikak, simulazio-praktikak, laborategiko
praktikak, seihilekoko proiektuak, GBL/MBL, erronkak eta
arazoak

%70

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

%30

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei, simulazio praktikei, eta laborategiko praktikei buruz

IO - Irakastorduak: 25 h.
IG - Irak. gabekoak: 35 h.
OG - Orduak guztira: 60 h.

 
  

  

  RMD11  [!] Trabajar en equipos multidisciplinares asumiendo distintos roles a lo largo del proceso de diseño de un producto y
servicio, fomentado el propósito compartido, la confianza y la complementariedad de los equipos en la resolución de conflictos.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak/erronkak/kasuak egitea/ebaztea... diziplinarteko, benetako eta/edo simulatutako
testuinguruetako arazoei irtenbidea emateko, banaka eta/edo taldeka

18 h. 27 h. 45 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Koebaluazioa %100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa

IO - Irakastorduak: 18 h.
IG - Irak. gabekoak: 27 h.
OG - Orduak guztira: 45 h.

 

EDUKIAK

1. Enpresekin batera garatutako erronkak

1 MUGARRIA: Aukeren identifikazioa.

2 MUGARRIA: Aukerari erantzuna ematen dioten diseinu kontzeptuak.

3 MUGARRIA: Aukeratutako ideiaren garapena.

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Kanpoko ponenteen hitzaldiak
Laborategiak
Moodle plataforma
Klaseko aurkezpenak

  Bibliografia
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=ESTRATEGICO11&ejecuta=35&_ST
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