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Ikasgaiaren izena
Kodea. Ikus-entzunezko enpresen eraketa eta kudeaketa
Ikasketa planean duen kokapena eta iraupena
LAUGARREN MAILA – SEI HILEKOA

Derrigorrezkoa

Modalitatea
Presentziala

Ikasleak ikasgai honekin bereganatuko dituen konpetentziak
- Oinarrizko konpetentziak
(Kodea)- Ikus-entzunezko enpresa bat aztertzea edo/eta simulatzea, beharrezko baliabideak,
prozesuak eta irizpideak ezagututa
(Kodea)- Lan arloko irtenbideak eta aukerak ezagutzea eta aztertzea, ikaskuntza berriak aintzat
hartuta
- Zeharkako konpetentziak
(Kodea)- Ekintzailetza eta berrikuntza
(Kodea)- Talde lana
- Konpetentzia espezifikoak:
(Kodea)- Ikus-entzunezko enpresen kudeaketa eta zuzendaritza aztertzea, haien industria
egituraren baitan
Ikasleak ikasgai honekin bereganatuko dituen ikaskuntza emaitzak
Ikus-entzunezko enpresa bat sortzeko ezinbesteko baliabideak eta prozesuak ezagutzea
Produktu edo zerbitzu jakin bat egin eta hedatzeko helburua duen ikus-entzunezko enpresa baten
sorrera simulatzea
Lan arloko aukerak ezagutzea, baita mundu horretara egokitzeko moduak ere
Irtenbide profesionalak aztertzea, ikaskuntza berriak kontuan hartuta
Ikus-entzunezko enpresak zuzentzeko eta kudeatzeko erabiltzen diren prozesuak eta teknikak
ezagutzea
Ikus-entzunezko enpresak beren industria egituraren baitan aztertzea, horiek zuzentzeko eta
kudeatzeko prozesuak aintzat hartuta

Ikasgaiak profil profesionalari egiten dion ekarpena
Ikasgaiaren ezaugarriak eta ikasleen etorkizun profesionala kontuan hartuta, ikasgai honek graduko profil
guztietarako ezagutzak eta trebetasunak ematen dizkie ikasleei.
Irakaskuntza-ikaskuntza metodologia, eta ikasleak bereganatu beharreko konpetentziekin
duen harremana
MT1. Eskola magistralak
MT2. Kasuak aztertzea
MT4. Proiektuak
Prestakuntza jarduerak
Jarduera presentzialak
JP1. Taldean bideratutako ikasketa eta lana, honako hauetan oinarrituta: kasuak, problemak edo
proiektuak, lan kooperatiboa…
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JP2. Eskola magistralak/Hitzaldiak
JP3. Eskola praktikoak
JP4. Ahozko azalpenak
JP6. Jarraipenerako tutoretzak
JP9. Aurkezpenak
JP11. Landa lana
Ez-presentzialak
JEP1. Ikasketa eta lan autonomoa
JEP2. Taldekako ikasketa eta lana
Ikasleak bereganatutako konpetentziak ebaluatzeko sistema
EB1. Talde lanak
EB2. Banakako lanak
EB3. Azalpenak eta aurkezpenak

Edukien laburpena
•
•
•
•
•

Ekintzaileek gaur egungo testuinguru ekonomikoan zer eginkizun duten jakitea
Ikus-entzunezko enpresa bat sortzeko eta kudeatzeko oinarrizko printzipioak ezagutzea eta ulertzea
Ikus-entzunezko enpresa bat sortzeko prozesuaren plangintza egitea
Ikus-entzunezko komunikazioko enpresa baten komunikazio plana diseinatzea
Ikus-entzunezko enpresak aztertzea

