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DATU OROKORRAK

Titulazioa MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa PRODUKZIOAREN INGENIARITZA

Seihilabetea 2 Ikasturtea 2 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentziala Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 3 Ordu/aste 2,28 Orduak guztira 41 irakastordu + 34 irak. gabeko ordu = 75 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 ITURRICHA PEREZ DE ALBENIZ, ALFREDO

 LARRINAGA URZELAY, GAIZKA

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GMCI11 - Enpresa antolaketaren gaineko ezagutza aplikatuak
OROKORRAK
GMCT09 - Enpresaren eta beste instituzio eta erakunde batzuen eremuan antolatzeko eta planifikatzeko gaitasuna
ZEHARKAKOAK
GMCG02 - 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
GMCG03 - Gai izatea datuak eta informazioak biltzeko, gero beraien ondorioak arrazoitzeko erabiltzeko, eta tartean, beharrezkoa eta egokia
denean, maila sozialeko, zientifikoko edo etikoko gaiei buruzko hausnarketa gehituz bere ikasketa eremuaren barruan
OINARRIZKOAK
G_CB1 - Ikasleek bigarren hezkuntza orokorraren oinarritik abiatzen den ikasketa arlo batean ezagutzak eta ulermena dituztela erakustea;
maila hori testu liburu aurreratuetan oinarritzen bada ere, beste hainbat alderdi ere hartzen ditu, eta horietako bat da ikasketa eremu
horretako abangoardiatik datozen ezagutzak daudela.
G_CB2 - Ikasleek ezagutzak beren lanean edo bokazioan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta argudioak landuz eta defendatuz eta
norberaren ikasketa arloan arazoak konponduz frogatu ohi diren konpetentziak edukitzea.
G_CB3 - Ikasleek datu esanguratsuak biltzeko eta interpretatzeko gaitasuna izatea (eskuarki beren ikasketa eremuaren barruan), iritziak
emateko eta hausnarketa bat egiteko, izaera sozial, zientifiko edo etikoko gai garrantzitsuetan.

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENA102 - Ezagutza eta ulermena: Bere espezialitatearen berezko diziplinen gaineko ezagutza eta ulermena, tituluaren
gainerako konpetentziak lortzeko beharrezko mailan, azken aurrerapenen gaineko nozioekin batera.

2,6

ENA103 - Ezagutza eta ulermena: Ingeniaritzaren diziplina askoko testuinguruaz ohartzea. 0,04

ENA104 - Ingeniaritzako analisia: Produktu, prozesu eta sistema konplexuak analizatzeko gaitasuna bere azterketaren
esparruan; analisi, kalkulu eta esperimentaziorako metodoak modu egokian hautatu eta aplikatzea, eta analisi horien emaitzak
zuzen interpretatzea.

0,04

ENA105 - Ingeniaritzako analisia: Bere espezialitatean ingeniaritzako problemak arazoak identifikatu, formulatu eta ebazteko
gaitasuna; jada ezarrita dauden analisi, kalkulu eta esperimentaziorako jada ezarrita dauden metodoak modu egokian hautatu
eta aplikatzea; murrizketa sozialen, osasun eta segurtasunekoen, ingurumenekoen, ekonomikoen eta industrialen garrantzia
ezagutzea.

0,04

ENA106 - Ingeniaritzako proiektuak: Bere espezialitatean ezarritako baldintzak betetzen dituzten produktu (piezak, osagaiak,
amaitutako produktuak, etab.), prozesu eta sistema konplexuak proiektatu, diseinatu eta garatzeko gaitasuna, kontuan hartuta
alderdi sozialak, osasun eta segurtasunekoak, ingurumenekoak, ekonomikoak eta industrialak; eta proiekturako metodo
egokiak hautatu eta aplikatzea.

0,04

ENA111 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Teknika aplikagarrien eta analisi, proiektu eta ikerketako metodoen eta horien
mugen gaineko ezagutza bere espezialitatearen esparruan.

0,04

ENA115 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ingeniaritzako praktikaren ondorio sozialak, osasun eta segurtasunekoak,
ingurumenekoak, ekonomikoak eta industrialak ezagutzea.

0,04

ENA116 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ideia orokorrak gai ekonomiko, antolamenduko eta kudeaketakoei buruz
(proiektuen kudeaketa, arriskuaren eta aldaketaren kudeaketa) industriaren eta enpresaren testuinguruan.

0,04

ENA118 - Judizioak lantzea: Gaitasuna bere espezialitateko jarduera tekniko edo profesional konplexuak edo proiektuak
kudeatzeko, eta hartutako erabakiez erantzutea.

0,04

ENA119 - Komunikazioa eta talde lana: Informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak eraginkortasunez komunikatzeko
gaitasuna ingeniaritzaren esparruan eta gizartearekin oro har.

0,04

ENA120 - Komunikazioa eta talde lana: Gaitasuna estatuko zein nazioarteko testuinguruetan jarduteko, maila indibidualean eta
taldean, eta ingeniariekin eta beste diziplina batzuetako kideekin lankidetzan jarduteko.

0,04
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Guztira: 3

IKASTE-EMAITZAK

  RGM236  Ekoizpen doituari lotutako laneremu bat diseinatzea

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

4 h. 2 h. 6 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 1 h. 5 h. 6 h.

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

5 h. 5 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 1 h. 1 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%55,4

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

%31,6

Proposaturiko formazio-aktibitateetan ikasleak daukan
parte-hartzea eta jarrera aztertzea

%13

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Oharrak: Seihileko proiektuaren ebaluazioa jarraitua izango da, eta
ekipoak tutorearekin eta adituekin egin behar dituen bileretan
oinarrituko da. Txostena entregatu baino aste bat lehenago, lana
osotasunean aztertu, hobetu beharrekoak zehaztu eta ekipoari da
errekuperazioa.

IO - Irakastorduak: 11 h.
IG - Irak. gabekoak: 8 h.
OG - Orduak guztira: 19 h.

 

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

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

1 h. 1 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak: Seihilekoko proiektuan ikasleak entregatutako
dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako aurkezpena eta
defentsa teknikoa, eta erakutsitako trebetasunak eta jarrerak.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Seihileko proiektuaren ebaluazioa jarraitua izango da, eta
ekipoak tutorearekin eta adituekin egin behar dituen bileretan
oinarrituko da. Txostena entregatu baino aste bat lehenago, lana
osotasunean aztertu, hobetu beharrekoak zehaztu eta ekipoari
jakinaraziko zaio. Txostenaren azken bertsioan hobetzekoak
zuzenduta izango da errekuperazioa.

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

 

  RGM235  Ekoizpen goituaren jatorria, bere ezaugarriak ezagutu eta honi lotutako teknika ezberdinak ezagutzea (5S, TPM, SMED,
JIT, etc.)

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

8 h. 4 h. 12 h.

Ariketa, problema nahiz praktikak egin eta ebaztea bakarka eta taldean 3 h. 6 h. 9 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%62

Proposaturiko formazio-aktibitateetan ikasleak daukan
parte-hartzea eta jarrera aztertzea

%38

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)
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IO - Irakastorduak: 11 h.
IG - Irak. gabekoak: 10 h.
OG - Orduak guztira: 21 h.

 

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

Oharrak: Seihilekoko proiektuan ikasleak entregatutako
dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako aurkezpena eta
defentsa teknikoa, eta erakutsitako trebetasunak eta jarrerak.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Seihileko proiektuaren ebaluazioa jarraitua izango da, eta
ekipoak tutorearekin eta adituekin egin behar dituen bileretan
oinarrituko da. Txostena entregatu baino aste bat lehenago, lana
osotasunean aztertu, hobetu beharrekoak zehaztu eta ekipoari
jakinaraziko zaio. Txostenaren azken bertsioan hobetzekoak
zuzenduta izango da errekuperazioa.

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

 

  RGM234  Lantegian banaketa bat egiten jakitea eta fabrikazio eta muntaketako zelulak diseinatzea, eta horien efizientzia kalkulatu
eta ebaluatzea.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

4 h. 2 h. 6 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 7 h. 9 h.

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

5 h. 3 h. 8 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 2 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%72

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

%28

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Seihileko proiektuaren ebaluazioa jarraitua izango da, eta
ekipoak tutorearekin eta adituekin egin behar dituen bileretan
oinarrituko da. Txostena entregatu baino aste bat lehenago, lana
osotasunean aztertu, hobetu beharrekoak zehaztu eta ekipoari
jakinaraziko zaio. Txostenaren azken bertsioan hobetzekoak
zuzenduta entregatzea izango da errekuperazioa.

IO - Irakastorduak: 13 h.
IG - Irak. gabekoak: 12 h.
OG - Orduak guztira: 25 h.

 

  RG205  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere modu eraginkorrean eta ahozko hizkuntza
egoki 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 ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
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Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

Oharrak: Seihilekoko proiektuan ikasleak entregatutako
dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako aurkezpena eta
defentsa teknikoa, eta erakutsitako trebetasunak eta jarrerak.

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Seihileko proiektuaren ebaluazioa jarraitua izango da, eta
ekipoak tutorearekin eta adituekin egin behar dituen bileretan
oinarrituko da. Txostena entregatu baino aste bat lehenago, lana
osotasunean aztertu, hobetu beharrekoak zehaztu eta ekipoari
jakinaraziko zaio. Txostenaren azken bertsioan hobetzekoak
zuzenduta izango da errekuperazioa.

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

 

  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

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

1 h. 1 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak: Seihilekoko proiektuan ikasleak entregatutako
dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako aurkezpena eta
defentsa teknikoa, eta erakutsitako trebetasunak eta jarrerak.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Seihileko proiektuaren ebaluazioa jarraitua izango da, eta
ekipoak tutorearekin eta adituekin egin behar dituen bileretan
oinarrituko da. Txostena entregatu baino aste bat lehenago, lana
osotasunean aztertu, hobetu beharrekoak zehaztu eta ekipoari
jakinaraziko zaio. Txostenaren azken bertsioan hobetzekoak
zuzenduta izango da errekuperazioa.

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

 

EDUKIAK

1.Ekoizpen doituaren ezaugarriak

Lean Manufacturing-en jatorria.

Lead Time eta inbentarioa.

Balio erantzia eta alfergaltzeak.    

2.Plantako distribuzioa eta Zelulen diseinua

Plantako distribuzio motak.

Plantako distribuzioaren diseinu metodoa.    

Zelulen diseinua.

3.Instalazioen efizientzia

Efizientzia eta 6 galera nagusiak.

4.Prozesuen egonkortasuna

5S.

TPM.

Operazio estandarrak.

5.Aldaketa azkarrak

SMED metodoa
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REDIX kasoa.  

6.JIT teknikak

FIFO lane.

Supermerkatuak.

KANBAN

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak
Bideoen proiekzioak
Moodle plataforma
Klaseko aurkezpenak

Bibliografia
LEAN MANUFACTURING. Exposición adaptada a la fabricación de
familias de productos mediante procesos discretos. Francisco
Larrañaga. 2013. www.bubok.es
LA MÁQUINA QUE CAMBIÓ EL MUNDO. Womack, J.P.; Jones, A.T.
y Ross, D. Ed. McGraw&#8209;Hill 1992
LEAN THINKING. Cómo utilizar el pensamiento Lean para eliminar
los despilfarros y crear valor en la empresa Womack, J.P.; Jones, A.T.
y Ross, D. Ed. McGraw&#8209;Hill 1992
COMPETITIVIDAD EN FABRICACIÓN EN LA DÉCADA DE LOS 90.
Suzaki, Kiyoshi. Tecnologías de Gerencia y Producción S.A. 1.991
DISEÑO AVANZADO DE PROCESOS Y PLANTAS DE
PRODUCCIÓN FLEXIBLE. Lluís Cuatrecasas. Ed. Profit. 2009
REINVENTAR LA FÁBRICA. Harmon, R.L. y Peterson, LD. Ed.
Ciencias de la Dirección 1.990
MANUAL DE INGENIERÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL H.B.
Maynard, LD. Ed. Reverté, S.A.
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TESTUINGURUA / CONTEXTO

2019-20 ikasturte honetan COVID19 
pandemiak eragindako alarma-egoera 
dela eta, berez aurrez aurreko 
ikasketak direnak on line modalitatera 
egokitu behar izan ditu MONDRAGON 
UNIBERTSITATEko Goi Eskola 
Politeknikoak GRADU ZEIN MASTER-
etako tituluetan.

El estado de alarma sobrevenido por la 
pandemia de COVID19 en el presente 
curso 2019-20, ha llevado a la Escuela 
Politécnica Superior de MONDRAGON 
UNIBERTSITATEA a impartir en modo on-
line, formación de títulos de GRADO Y 
MÁSTER que fueron diseñados para 
impartir en modo presencial

Egokitzapen honek bi jarduera 
motatan eragin dio nagusiki 
ikaskuntzari:
-FORMAZIO JARDUERETAN
-EBALUAZIO JARDUERETAN

Esta adaptación ha afectado principal-
mente a dos tipos de actividades:
-ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
-ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN



FORMAZIO JARDUERAK 
Actividades formativas
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

ASPECTOS DEL PROGRAMA (Contenidos 
y/o resultados de aprendizaje) ACTIVIDADES PREVISTAS ACTIVIDADES ADAPTADAS A LA 

SITUACIÓN

Distribución en planta y diseño de 
células de fabricación y montaje. Cálculo 
de eficiencia. (RGM234)

- - Exposición de conceptos y realizar 
ejercicios en clase.
- Entrega de trabajos y ejercicios 
individualmente vía Mudle.

Conocer el origen de la producción 
elevada, características y técnicas 
relacionadas. (RGM235)

- Exposición de conceptos en clase.
- Entrega de trabajos individualmente vía 
Mudle.

Diseñar espacios de trabajo relacionados 
con la producción ajustada. (RGM236)

- Exposición de conceptos en clase.
- Entrega de trabajos individualmente vía 
Mudle.



EBALUAZIO JARDUERAK 
Actividades  de evaluación 
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
ASPECTOS DEL PROGRAMA 
(Resultados de aprendizaje)

ACTIVIDADES 
PREVISTAS

PESO 
PREVISTO 

(En relación 
a la nota 

final)

ACTIVIDADES ADAPTADAS A 
LA SITUACIÓN

NUEVO PESO 
ESTABLECIDO 
(En relación a 
la nota final)

RGM234:  Diseña una distribución en 
planta y células de fabricación y 
montaje. Calcula la eficiencia de las 
mismas. 

Trabajos y ejercicios.
PC
PBL

40%
40%
20%

RGM235: Conoce el origen de la 
producción elevada y las técnicas 
relacionadas. 

Trabajos y ejercicios.
PC
PBL

40%
40%
20%

RGM236: Diseña espacios de trabajo 
relacionados con la producción 
ajustada.

Trabajos y ejercicios.
PC
PBL

40%
40%
20%



Juan Luis Legarreta
jllegarreta@mondragon.edu

Gaizka Larrinaga
glarrinaga@mondragon.edu

Loramendi, 4. Apartado 23
20500 Arrasate – Mondragon

Eskerrik asko
Muchas gracias

Thank you
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