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[GJN101] INDUSTRIA KUDEAKETAKO SISTEMEN SARRERA: MANTENTZE LANAK
DATU OROKORRAK

Titulazioa MEKATRONIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa ?

Seihilabetea 1 Ikasturtea 2 Aipamena /
EspezialitateaIzaera HAUTAZKOA

Plana 2020 Modalitatea Presentziala Hizkuntza CASTELLANO/EUSKARA

Kredituak 3 Ordu/aste 2,5 Orduak guztira 45 irakastordu + 30 irak. gabeko ordu = 75 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 URIZAR AIZPURU, ENERITZ

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
GJCE29 - Mantentze lanak kudeatzeko metodoei eta sistemei buruzko oinarrizko ezagutzak
OROKORRAK
GJCG03 - Muntaketa aktibitateak, puntuan jartzea, instalazioen asistentzia eta mantenketa eta sistema mekatroniko industrialak eta
makineria bere gain hartu eta optimizatzea
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
ZEHARKAKOAK
GJCTR2 - Eurek landutako eta defendatutako argudioak edo prozedurak erabiliz, dauzkaten ezagutzak aplikatu ahal izatea, ulertaraztea eta
arazoak bideratzeko ahalmenak erakustea ideia sortzaileak eta berritzaileak behar dituzten lan eremu konplexuetan edo profesional eta
espezializatuetan
OINARRIZKOAK
G_CB5 - Ikasleek aurrerago ikasketei autonomia maila handiarekin ekiteko beharrezko ikasketa trebetasunak garatzea.

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RG201  Bere lana taldeko gainerako kideen lanarekin koordinatzen du, eta bere taldean egin beharreko lanak egiten eta lan giro
egokia sortzen laguntzen du.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

1 h. 1 h. 2 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Autoebaluazioa %30

Koebaluazioa %35

Behaketa (gaitasun teknikoa, jarrera eta parte-hartzea) %35

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Bigarren seihileko proiektuarekin

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

 
  

  

  RG202  Erabakiak hartzen ditu eta aukeratutako alternatibak izan ditzakeen ondorioak baloratzen ditu.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

1 h. 1 h. 2 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Behaketa (gaitasun teknikoa, jarrera eta parte-hartzea) %100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
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lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Bigarren seihileko proiektuarekin

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

 
  

  

  RG204  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere modu eraginkorrean eta hizkuntza idatzia
egoki erabilita.

  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

2 h. 1 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Seihileko proiektuko idatzizko txostenaren zuzenketa

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

 
  

  

  RG205  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere modu eraginkorrean eta ahozko hizkuntza
egoki erabilita.

  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

2 h. 1 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Bigarren seihileko proiektuaren aurkezpenarekin

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

 
  

  

  RGJ234  Makineria eta industri ekipamenduen instalazioak mantentzeko prozesu baten faseak ezartzen ditu

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Azterketa pertsonala eta kontzeptuen eta ikasgaien garapen malgua, dinamika aktiboak
erabiliz, ikaskuntza esanguratsuagoa bultzatzeko

2 h. 3 h. 5 h.

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

3 h. 2 h. 5 h.

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

10 h. 5 h. 15 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P   ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
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Ariketak egiteko txostenak, kasuen azterketa,
ordenagailu-praktikak, simulazio-praktikak, laborategiko
praktikak, seihilekoko proiektuak, erronkak eta arazoak

%20

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

%80

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Oharrak: Kontrol puntuen amaierako nota: idatzizko

errekuperazioa (%75) + kontrol puntua (%25)

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

 
  

  

  RGJ235  Industri instalazioak mantentzeko planak lantzen ditu, jarraipen eta kontrolerako prozedurak ezarriz

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Azterketa pertsonala eta kontzeptuen eta ikasgaien garapen malgua, dinamika aktiboak
erabiliz, ikaskuntza esanguratsuagoa bultzatzeko

8 h. 4 h. 12 h.

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

3 h. 2 h. 5 h.

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

4 h. 4 h. 8 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%20

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

%80

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Oharrak: Kontrol puntuen amaierako nota: idatzizko

errekuperazioa (%75) + kontrol puntua (%25)

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

 
  

  

  RGJ236  Ordezko piezen katalogoak eta hornidura programak lantzen ditu

  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

2 h. 3 h. 5 h.

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

2 h. 1 h. 3 h.

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

5 h. 2 h. 7 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%20

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

%80

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Oharrak: Kontrol puntuen amaierako nota: idatzizko

errekuperazioa (%75) + kontrol puntua (%25)

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

 

EDUKIAK

1. MANTENKETA PROZESUEN EZARPENA
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Mantenketaren plangintza metodoak eta programazioa
Mantenketa prozesuak

2. MANTENKETA GAMEN LANTZEA
Araudi eta segurtasuna Normativa y seguridad
Kudeaketa sistema informatizatuak

3. KUDEAKETA ETA HORNIDURA
Mantenketa biltegiaren antolaketa sistemak
Ordezko elementuen kodifikazioa

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren transparentziak
Klaseko aurkezpenak
Artikulu teknikoak
Moodle plataforma

  Bibliografia
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=MECATRONICA21&ejecuta=40&_ST
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