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[GOD201] FABRIKAZIO INGENIARITZA
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA
GRADUA

Arloa Produkzioaren ingeniaritza

Seihilabetea 2 Ikasturtea 2 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 6 Ordu/aste 4,56 Orduak guztira 82 irakastordu + 68 irak. gabeko ordu = 150 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 UNZUETA ARANGUREN, GORKA

 LARRINAGA URZELAY, GAIZKA

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
GOC107 - Sistemak eta prozesuak aztertzea, etengabe hobetzeko, erakundea eraginkortasunez kudeatzeko modu programatuan jasotako
datuetan oinarrituta
GOC108 - Lantaldeetan parte hartuz problemak ebaztea, adostutako helburuak lortu ahal izateko
GOC109 - Informazioa idaztea eta antolatzea, ideiak argi eta koherentziaz komunikatzea
GOC202 - Fabrikazio prozesuak definitu eta optimizatzea eta estandarrak denboran zehar mantentzen direla segurtatzea
OINARRIZKOAK
G_CB4 - Ikasleek informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak transmititu ahal izatea publiko espezializatuari zein espezializatu gabeari.

  ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENAE02 - Ezagutza eta ulermena: Bere ingeniaritza adarraren funtsezko kontzeptu eta alderdiak era sistematikoan ulertzea. 2,56

ENAE04 - Ezagutza eta ulermena: Ingeniaritzaren testuinguruan diziplina asko sartzen direla ohartzea. 0,2

ENAE06 - Ingeniaritzako analisia: Ezagutu eta ulertzen dutena produktu, prozesu eta metodoen ingeniaritzaren analisian
aplikatzeko gai izatea.

0,2

ENAE08 - Ingeniaritzako proiektuak: Dituzten ezagutzak eskakizun espezifikoak bete behar dituzten proiektuak garatu eta
aurrera eramateko aplikatu ahal izatea.

0,51

ENAE12 - Ikerketa eta berrikuntza: Gaitasun teknikoak eta laborategikoak. 0,52

ENAE13 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ekipamendu, tresna eta metodo egokiak aukeratzeko eta erabiltzeko gaitasuna. 1

ENAE17 - Zeharkako konpetentziak: Modu eraginkorrean funtzionatzea, bai bakarka bai lantaldean. 0,51

ENAE18 - Zeharkako konpetentziak: Metodo desberdinak erabiltzea ingeniarien komunitatearekin eta gizartearekin oro har
modu eraginkorrean komunikatzeko.

0,51

  
Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RG201  Bere lana gainerako taldekideen 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

4 h. 4 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Era jarraian ebaluatzen denez ez da errekuperaketa
mekanismorik egongo

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 4 h.
OG - Orduak guztira: 4 h.
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  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

4 h. 4 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: ebaluazioa jarraia denez, ez da errekuperazio
mekanismorik egongo

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 4 h.
OG - Orduak guztira: 4 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

4 h. 4 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 4 h.
OG - Orduak guztira: 4 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

3 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 3 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

 
  

  

  RGO214  Ekoizpenaren esparruan xahuketa iturriak identifikatu, aztertu eta minimizatzen/desagerrarazten ditu, datuen
analisirako teknika estatistikoak eta portaera ereduen estimazioa erabiliz.
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  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

5 h. 10 h. 15 h.

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

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan zein simulatuetan ebazteko praktikak 7 h. 5 h. 12 h.

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

15 h. 15 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 9 h. 5 h. 14 h.

Ordenagailuan simulazio praktikak egitea, banaka eta/edo taldean 5 h. 5 h. 10 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%30

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei, simulazio praktikei, eta
laborategiko praktikei buruz

%50

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

%20

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

IO - Irakastorduak: 43 h.
IG - Irak. gabekoak: 25 h.
OG - Orduak guztira: 68 h.

 
  

  

  RGO215  Fabrikazio edo muntaketa planta, zelula edo lerro baten banaketa diseinatzen du eta fabrikazio programa definitzen
du.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

5 h. 10 h. 15 h.

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

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan zein simulatuetan ebazteko praktikak 8 h. 8 h. 16 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 9 h. 10 h. 19 h.

Ikasketa pertsonala eta kontzeptuen eta irakasgaien garapen malgua, dinamika aktiboak
erabiliz, ikaskuntza esanguratsuagoa bultzatzeko

15 h. 15 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%40

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei, simulazio praktikei, eta
laborategiko praktikei buruz

%30

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

%30

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

IO - Irakastorduak: 39 h.
IG - Irak. gabekoak: 28 h.
OG - Orduak guztira: 67 h.

 

EDUKIAK

1. Enpresa Industriala sarrera,
2. Industri ikuspegi berria

1. Lantegi banaketa
2. Ekoizpen eta muntai zelulen orekatzea
3. Enpresako 6 galera handien azterketa
4. SMED, herraminten aldaketa azkarra
5. Lanaren azterketa, eta metodoen hobekuntza
6. 5 S´s metodología (Ordena, antolakuntza eta garbitasuna)
7. Bezeroari zuzendutako antolakuntza eredua (Prozesuetan oinarritutako enpresa)
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BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Moodle plataforma
Ikasgaiaren transparentziak
Klaseko aurkezpenak
Laborategiak

  Bibliografia
5S for Operators. 5 pillars of the visual workplace American
Technical Publishers Ltd. ISBN: 1.56327-123-0
BLACK, J. T. y HUNTER, Steve L. Lean manufacturing systems and
cell design. Dearborn, Michigan: Society of Manufacturing Engineers,
2003
CUATRECASAS, Lluís. Diseño avanzado de procesos y plantas de
producción flexible. Profit Editorial, 2009
WOMACK, James P. y JONES, Daniel T. Lean thinking: cómo
utilizar el pensamiento lean para eliminar los despilfarros y crear
valor en la empresa. Ediciones Gestión 2000, 2005
WOMACK, James P.; JONES, Daniel T. y ROOS, Daniel. The
machine that changed the world: How Lean Production
revolutionized the global car wars. Londres: Simon & Shuster, 2007
MADARIAGA, Francisco. Lean MAnufacturing. Editado por Bubok
Publishing S.L. 2013.ISBN: 978-84-686-2814-1 ISBN pdf:
978-84-686-2815-8
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