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Informació general de l'assignatura

Denominació SISTEMES DE FABRICACIÓ AVANÇATS

Codi 14521

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Enginyeria
Industrial

1 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1GG

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació NOGUES AYMAMI, MIQUEL

Departament/s INFORMATICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

1 ECTS = 10h de classe presencial + 15h de treball autònom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català/Castellà
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica 
professor/a (s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ADELL POCH, FRANCESC francesc@intech3d.es 1,6

CAMPILLO BETBESÉ, MANEL manelcampillo81@hotmail.com ,8

CUCURULL BONCOMPTE,
GERARD

gerardcb07@hotmail.com ,8

NOGUES AYMAMI, MIQUEL mnogues@diei.udl.cat 1,2

SALAT DUCH, RAMON ramon.salat@diei.udl.cat 1,6

Objectius acadèmics de l'assignatura

Els objectius que es pretenen aconseguir en l’assignatura, es poder comprendre i donar les capacitats per
gestionar, un sistema productiu.

S’aprofundirà mes en les capacitats per comprendre els següents punts referents als sistemes productius.

Gestió documental PDM
Gestió del cicle de vida PLM
Gestió de materials, comandes i estocs (ERP)
Distribució de les operacions i optimització de temps.

Competències

Competències Bàsiques:

CB2. Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB5. Posseir les habilitats d'aprenentatge que els hi permeten continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències Generals EPS:

CG4. Capacitat de concebre, dissenyar i implementar projectes i/o aportar solucions noves, utilitzant eines
pròpies de l'enginyeria.

Competències Específiques segons Orden CIN/311/2009, de 9 de febrer:
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CE2. Coneixement i capacitat per projectar, calcular i dissenyar sistemes integrats de fabricació.
CE8. Capacitat per dissenyar i projectar sistemes de producció automatitzats i control avançat de
processos.
CE13. Coneixements sobre mètodes i tècniques del transport i manutenció industrial.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Bloc 1:Planificació de la producció.

Introducció als sistemes productius.
Característiques bàsiques dels processos productius.
Estudi d’inversions
Distribució en planta dels processos productius.
Producció esvelta.
Teoria per la presa de decisions
Simulació
Gestió d’inventaris 

Bloc 2: Gestiódel cicle de vida del producte (PLM)

Planificació i gestió d’arxius en el disseny
Planificació de la construcció.
Gestió del manteniment.

Eixos metodològics de l'assignatura

En l’assignatura constarà de classes teòriques en, les que s’aniran fent exercicis pràctics entre mig per assentar
els coneixements. L’assignatura també intercala sessions pràctiques entre les classes teòriques sent la repartició
de, 4 classes teòriques i una de pràctiques.

També està previst la realització de una visita externa a una empresa en la que es puguin observar els
coneixements apressos, amb la posterior realització d’un treball.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

L'assignatura es desenvoluparà segons els següents punts

La primera part de la assignatura que comprendrà el primer periòde fins els primers exàmens parcials es donarà els
primer blocs de continguts repartits de la següent manera.

El primer día de classe teòrica, es realitzarà la introducció als sistemes productius.
Característiques bàsiques dels processos productius. (2 hores de classes teòriques amb exercisis
intercalats)
Estudi d’inversions (2 hores de classes toriques amb exercisis intercalats)
Distribució en planta dels processos productius. (4 hores de classes teòriques)

Práctica 1:           "PR.2-2509 Distribución en planta" (2 hores de pràctiques dirigides en l'aula d'informàtica)

Producció esvelta, part 1 (3 hores de classes teòriques)

Pràctica 2:           "PR.2-0810 Evaluación de la calidad" (1 hora d'espres d'una de classe teòrica)

Producció esvelta, part 2 (2 hores de classes teòriques)

Pràctica 3:           "PR.2-1310 Aplicación de las 5’s" (2 hores de pràctiques dirigides en l'aula d'informàtica)

Teoria per la presa de decisions (4 hores de classes toriques, amb exercicis intercalats)

Pràctica 4:          "PR.2-1410 Toma de decisiones sin experimentación." (2 hores  en l'aula d'informàtica)
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Pràctica 4:          "PR.2-1410 Toma de decisiones sin experimentación." (2 hores  en l'aula d'informàtica)

Simulació (4 hores de classes teòriques, amb exercicis intercalats)

Práctica 5:          "PR.2-1911 Simulación" (2 hores de pràctiques dirigides en l'aula d'informàtica)

Gestió d’inventaris (8 hores de classes teòriques, amb exercicis intercalats)

Práctica 6:           "PR.2-1712 Gestión dinámica de Stocks" (2 hores de pràctiques dirigides en l'aula
d'informàtica)

La segona part de la assignatura que comprendrà segon bloc de continguts repartits de la següent manera.

Bloc 2: Gestió del cicle de vida del producte (PLM) (La durada d'aquesta part comprendrà la resta d'hores lectives i
es farà classes teòriques i pràctiques).

Planificació i gestió d’arxius en el disseny
Planificació de la construcció.
Gestió del manteniment.

Sistema d'avaluació

 

Procés d’avaluació

Exàmens 50%  (1er Parcial 50% y 2º parcial 50%)
Practiques 30% ( Exercicis pràctics on s’aplicaran els coneixements donats en les classes teòriques. En
aquesta part s’inclouran els exercicis fets a classe i que s’entregaran al professor aleatòriament.

Exercici final  10% Se realizarà un exercici final en el que s'aplicaràn els coneixements vistos durnant el
curs.

Visita externa 10% el alumne tindrà que entregar un informe on s’expliqui l’aplicació real en l’industria dels
coneixements adquirits en l’assignatura. ( en cas de no poder realitzar la visita la valoració de les pràctiques
serà del 50%)

Per aprovar l’assignatura es requereix una nota mínima de 4 en les 4 parts.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica

Antonio Domínguez Machuca y otros. Dirección de operaciones: Aspectos tácticos y operativos en la producción y
los servicios. Ed. Mc Graw-Hill.

Jay Heizer y Barry Render. Dirección de la producción, decisiones estratégicas.Ed. Prentice Hall.

Luis Cuatrescasas. Diseño avanzado de procesos y plantas de producción flexible. Ed Profit.

Aguayo Gonzalez F. Metodología del diseño industrial: un efoque desde la ingeniería concurrente. Ed. Rama.

 

Llibres de lectura

Eliyahu M.Golddratt Jeff Cox. La Meta, Un proceso de mejora continua. Ed. Diaz de Santos.

Xavier Sala i Martín. Economía liberal, para no economistas y no liberales. Ed. DeBolsillo.
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