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[GJN004] PROIEKTU ETA PERTSONEN KUDEAKETA
DATU OROKORRAK

Titulazioa MEKATRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 4 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentziala Hizkuntza ENGLISH

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

IRAKASLEAK
 GARMENDIA OCHOANTESANA, ALAINE

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
GJCE16 - Proiektuak eta pertsonak antolatzeko eta kudeatzeko ezagutzak eta gaitasunak
OROKORRAK
GJCG04 - Ekipoak eta pertsonak teknikoki kudeatzea muntaketa jardueretan, prest jartzeko lanetan, laguntza zereginetan eta instalazioen,
makinen eta industriako sistemen mantentze lanetan, proiektuen araberako administrazioaren metodologiaren bitartez, planifikazioa
benetan gauzatu dadin
GJCG07 - Pertsonei eta enpresei industria-produktu, sistema eta prozesuei buruzko aholkuak eta prestakuntza ematea, ezagutzak, jarrerak,
trebetasunak eta horiek eskuratzeko estrategiak transmitituz.

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RGJ401  Giza baliabideak zein baliabide materialak eta denbora kudeatzea, proiektu baten helburuak lortzeko

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

10 h. 8 h. 18 h.

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan zein simulatuetan ebazteko praktikak 3 h. 5 h. 8 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

8 h. 8 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 2 h. 4 h. 6 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%55

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

%45

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 23 h.
IG - Irak. gabekoak: 17 h.
OG - Orduak guztira: 40 h.

 
  

  

  RGJ402  Enpresa baten kulturaren ezaugarri nagusiak identifikatzea, antolamendu eta kudeaketa estrategia eta tresna egokiak
hobetzeko eta egokitzeko

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

6 h. 6 h. 12 h.

Tailerrak, eztabaidak, mintegiak, kasu-azterketak, rol jokoak, etab. egitea 6 h. 2 h. 8 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P   ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
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Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%20

Ahozko probak taldeka, gaiari buruzko gaitasun teknikoak
ebaluatzeko

%80

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 12 h.
IG - Irak. gabekoak: 8 h.
OG - Orduak guztira: 20 h.

 
  

  

  RGJ403  Pertsonen eta lantaldeen zuzendaritza eraginkor eta eragingarrirako praktika onak identifikatu eta ulertzea, lidergo
eraldatzaile baten bidez

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 1 h. 4 h. 5 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

8,5 h. 2 h. 10,5 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 9,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 6 h.
OG - Orduak guztira: 15,5 h.

 
  

  

  RGJ404  Auto-motibazioa eta pertsonen motibazioa lortzeko tresnak eta jardunak identifikatzea, eta kolaboratzaileei aitortza
sistemak nola aplikatu ulertzea

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 1 h. 3 h. 4 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka edo taldean 14 h. 7 h. 21 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%50

Ahozko probak taldeka, gaiari buruzko gaitasun teknikoak
ebaluatzeko

%50

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 15 h.
IG - Irak. gabekoak: 10 h.
OG - Orduak guztira: 25 h.

 
  

  

  RGJ414  Lantaldean erantzukizunak onartzen ditu, garatu beharreko zereginak antolatuz eta planifikatuz, gertakizunei aurre
eginez eta kideen partaidetza sustatuz

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 1 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Ez da errekuperaketarik aurreikusten
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IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 
  

  

  RGJ415  Arazoaren soluzioan esku hartzen duten aldagaiak aztertzen ditu, eta egoera egonkor baterako ekintzak proposatzen
ditu

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 1 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Ez da errekuperaketarik aurreikusten

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 
  

  

  RGJ416  Arazoa, soluzioaren garapena eta ondorioak modu eraginkorrean eta argudiatuz zein justifikatuz definitzen ditu,
idatziz, hizkuntza behar bezala erabilita

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 1 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Ez da errekuperaketarik aurreikusten

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 
  

  

  RGJ417  Arazoa, soluzioaren garapena eta ondorioak modu eraginkorrean eta argudiatuz zein justifikatuz definitzen ditu, ahoz,
hizkuntza behar bezala erabilita

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

2 h. 1 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Ebaluaketa jarraia. Ez da errekuperaketarik aurreikusten

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.
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EDUKIAK

Proiektu baten faseen kudeaketa:

1.Proiektuaren definizioa

2.Proiektuaren planifikazioa

3.Proiektuaren gauzatzearen zuzendaritza

4.Proiektuaren kontrola

5.Proiektuaren itxiera

Pertsonen kudeaketa:

1.Antolakuntzako kultura

2.Motibazio teoriak

3.Lidergo eraldatzailea

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak
Artikulu teknikoak
Laborategiak
Moodle plataforma
Klaseko aurkezpenak
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