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Guia docent
240AU034 - 240AU034 - Gestió de la Qualitat

Última modificació: 02/05/2022
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Unitat que imparteix: 715 - EIO - Departament d'Estadística i Investigació Operativa.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA D'AUTOMOCIÓ (Pla 2012). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 4.5 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: JAVIER TORT-MARTORELL LLABRES

Altres:

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Aplicar coneixements de matemàtiques, física i tecnologies obtinguts mitjançant estudi, experiència i pràctica, amb raonament
crític per a establir solucions viables econòmicament a problemes tècnics al sector de l'Automoció.
2.  Planificar,  seguir  i  controlar  el  desenvolupament  de  nous  productes,  aplicant  coneixements  de  màrqueting,  tecnològics  i
d'enginyeria simultània

Genèriques:
3. Emetre judicis i  prendre decisions, fins i  tot a partir  d'informació incompleta o limitada, que incloguin reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques de l'exercici professional.

METODOLOGIES DOCENTS

Three methodologies will be used:
· Expositive participative classes
· Cooperative learning
· Learning based on problems

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

It is expected that the student is able to apply (design and implement) both organizative and technical facts of management, control
and quality improvement.

In particular, by the end of the course the students will be able to:
· Understand the main quality regulations related to the sector
. Design a quality process
. Understand the importance of improving and organise an improvement system as Six Sigma or Lean applying the corresponding
techniques
. Carry out capacity studies to characterise the variability of a process and use graphics of control (SPC)
· Use easy factorial designs
· Work in teams to reach jointly an agreement in decisions and solution to problems
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 27,0 24.00

Hores aprenentatge autònom 72,0 64.00

Hores grup petit 13,5 12.00

Dedicació total: 112.5 h

CONTINGUTS

Gestió i millora de la qualitat

Descripció:
Introducció a la qualitat total. Antecedents històrics. Els "gurus" de la qualitat. La triologia de Juran.
Metodologies de millora. Six sigma: organització necessaria. Selecció de projectes i equips. Metodologies Lean. Els set
malbarataments. El flux continu. normatives de qualitat en el sector de l'automòvil: ISO / TS 16949

Objectius específics:
entendre i ser capaços d'argumentar i convènçer de la necessitat de tenir sistemes de millora. Ser capaços d'aplicar la
metodologia DMAIC (Six Sigma) a projectes senzills. Saber identificar malbarataments d'acord amb la metodologia Lean i
identificar les eines necessàries per eliminar-les

Dedicació: 14h
Grup gran/Teoria: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h

Eines estadístiques per a la qualitat

Descripció:
Estratègies en la lluita contra la variabilitat. Control estadístic de procesos: com i per què. Gràfics de control per variables: gràfics
Xbarra-R. Altres gràfics de control per variables. Gràfics de control per atributs: P, NP. Altres gràfics de control per atributs

Què és l'inspecció per mostreig? Què és un plan de mostreig? Risc del comprador i risc del venedor. Càlcul dels riscs. Corva
característica d'un plan de mostreig. Disseny de plans de mostreig. Normes MIL-STD 105 D

tècniques bàsiques del Disseny d'Experiments, dissenys factorials complets: Càlcul i anàlisis de la significació dels efectes.
Interpretació dels resultats. Introducció als dissenys factorials fracccionals i al disseny de productes robustos (aportacions de
G.Taguchi)

Objectius específics:
Ser capaços d'identificar el gràfic de control adequat a cada situació i d'utilitzar-los per a identificar causes assignables. Ser
capaços de dissenyar, conduir i analitzar experiments factorials complets. Saber valorar crítcament sistemes d'inspecció per
mostreig i utilitzar conceptes de risc del comprador i venedor

Dedicació: 21h
Grup gran/Teoria: 14h
Grup mitjà/Pràctiques: 7h
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Altres eines per a la qualitat

Descripció:
Les set eines bàsiques d'Ishikawa: plantilles, histogrames, diagrames de Pareto, diagrames causa-efecte, diagrames bivariants,
estratificació, gràfics de control. Habilitats: el treball en equip. Anticipar-se a l'aparició dels efectes: Anàlisis Modal d'Errors i
Efectes (AMFE). La veu del client. El model de Kano. QFD: la casa de la qualitat. Sistemes antierror: Poka-Yoke. 5S

Objectius específics:
Ser capaços d'identificar l'eina adequada a diferents situacions i d'utilitzar-les en casos concrets

Dedicació: 10h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h

ACTIVITATS

RESOLUCIÓ D'EXERCICIS I PROBLEMES

Descripció:
S'encarregarà als estudiants que realitzin exercicis i problemes. Aquestes activitats es realitzaran de forma individual o en grup,
segons indiqui el professor en cada cas. S'entregaran i seran discutides a les classes de pràctiques. Algunes d'aquestes activitats
seran avaluades pel professor, autoavaluades o coavaluades.

Objectius específics:
Que els estudiants practiquin els coneixements que van adquirint i d'informació al professor sobre el nivell d'assimilació i
comprensió d'aquests coneixements.

Material:
Cada tema disposarà d'una col·lecció d'exercicis, disponibles com a mínim a l'intranet de l'assignatura (possiblement també com a
material imprès).

Lliurament:
Els exercicis resolts per cada estudiant serviran per avaluar aquesta activitat.

Dedicació: 12h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Aprenentatge autònom: 8h
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RESOLUCIÓ DE CASOS PRÀCTICS

Descripció:
Els estudiants hauran de resoldre casos pràctics que descriur un problema industrial de caràcter real. Utilitzant una base de dades
que es proporcionarà, hauran de decidir les eines estadístiques adequades per respondre a les preguntes plantejades, utilitzant
software estadístic.

Objectius específics:
Adquirir destresa en identificar les metodologies i eines més adequades a cada situació i en fer-les servir per respondre qüestions
concretes.

Material:
Els estudiants disposaran dels enunciats dels casos i les bases de dades a l'intranet. També hi hauran vídeos d'autoaprenentatge
del software estadístic (Minitab) que s'utilitza per resoldre els casos.

Lliurament:
L'avaluació es fonamentarà en la resolució de qüestionaris sobre els casos, en la discussió a classe i, eventualment, en la
presentació d'informes.

Dedicació: 28h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Aprenentatge autònom: 22h

EXAMEN PARCIAL

Descripció:
Avaluació dels coneixements adquirits.

Lliurament:
Examen resolt.

EXAMEN FINAL

Descripció:
Avaluació dels coneixements adquirits.

Lliurament:
Examen resolt.

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

NF = 0,30*NAC+0,25*NEP +0,45*NEF
NF: Final mark
NAC: Continuous evaluation mark
NEP: Mark of the partial exam
NEF: Mark of the final exam

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

The applicable rules regarding to the current regulations of the UPC and the ETSEIB


