Descripció general

Nom de l’assigna
atura: Gestió de la qualitat: Tècniques esstadístiques
Departament:
CTS:
EC

7
715

3 ECT
TS

Titu
ulació:

Màstter Univers
sitari en En
nginyeria d’’Organitzac
ció

Curs:
Idio
oma:
Codi:

català
à/castellà

205300

Tip
pus: Optativa
Pro
ofessors
Coordinador: Eu
ulàlia Griful Po
onsati
Altrres:
Ob
bjectius genera
als del curs
L'objectiu
L
prin
ncipal d'aque
esta assignatu
ura és prop
porcionar els alumnes un
na introduccióó a les tècniques
estadístiques
e
p
plans de mosstreig, control estadístic de procés i con
ntrol metrològic per la gesstió operativa de les
empreses
e
en e
el context d’un
n sistema de la gestió de la qualitat.
Competències

Competències
C
específiques

Tenir una base per po
oder planificar i utilitzar les eines estadísstiques adequ
uades
e la Qualitat
aplicades a la Gestió de

Competències
C
generals

Crèdits:
C
total d’hores de treb
ball de l’estudiantat
Dedicacióó

Apren
nentatge direccte

Apren
nentatge autòn
nom

Ho
ores

%

Grup Gran (GG)

8

110,7%

Grup Mitjà (GM)

3

4%

Activittats dirigides

16

221,3%

48
4

664,0%

A
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Continguts
C

Mòdul
M
1: Intro
oducció a les tècniques
estadístiques
e
aplicades a la
l Gestió de la
l
Qualitat.
Q
Plans
s de mostreig
g
Descripció
D











dicació: 25 hores
Ded

GG: 2 hores
GM: 1 hora
AD: 6 hores
AA: 16hores

Introducció sistema de gestió de la qualitat
per atributs
Inspecció p
Plans de m
mostreig
Corba cara
acterística
amb rectificac
ció
Inspecció a
Taules de m
mostreig per atributs
Sistema ISO
O 2859-1/
Sistema ISO
O 2859-2
Altres taule
es de mostreig

Activitats
A
vincu
ulades
Pràctica
a individual:

Mòdul
M
2: Conttrol estadístic
c de procés

Descripció
D







Ded
dicació: 25 hores

GG: 3 hores
GM: 1 hora
AD: 5 hores
AA: 16 hores

Introducció
Gràfics de ccontrol
Capacitat d
d’un procés
Gràfics de ccontrol per a variables
Gràfics de ccontrol per a atributs

Activitats
A
vincu
ulades
Pràctica
a individual

Mòdul
M
3: Conttrol metrològ
gic

Descripció
D

Activitats
A
vincu
ulades

Ded
dicació: 25 hores







GG: 3 hores
GM: 1 hora
AD: 5 hores
AA: 16hores

Conceptes fonamentals
s
Pla de conttrol metrològic
Calibratge
59
Estudis de precisió segons ISO 285
e repetibilitatt i reproducibilitat segonns el manual MSA
Estudis de
ment Systems
s Analysis) de
d la QS 90000
(Measurem

Pràctica
a individual
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Sistema
S
d’avaluació
La
L nota final de
el curs depèn dels següents
s actes avalua
atius:
-

Exercicis, pes: 50%
p
50%
Examen, pes:

Metodologia
M
do
ocent

La
L metodologia
a docent es diivideix en tres parts:




Sessions presencia
als d'exposició
ó - participació
ó dels contingu
uts i realització
ó d’exercicis.
als de treball de
d laboratori.
Sessions presencia
Treba
all autònom d'e
estudi i realització d'exerciccis i activitats.

En
E les sessions d'exposició -participació dels
d
contingutss, el professorat introduirà les bases teòrriques de la matèria,
m
conceptes,
c
mè
ètodes i resu
ultats il·lustran
nt-los amb exxemples conv
venients i sol·licitant, si eescau, la reallització
d’exercicis
d
per facilitar-ne la seva comprensió.
En
E les sessions de treball de
e laboratori, ell professorat g
guiarà l'estudia
antat en l'aplic
cació dels connceptes teòrics
s per a
la
a resolució de
e muntatges experimentals,
e
fonamentant en tot moment el raoname
ent crític. Es pproposaran ac
ctivitats
que
q
l'estudianttat resolgui a l'aula i fora de
d l'aula, per tal d'afavorir el contacte i utilització de les eines bà
àsiques
necessàries
n
pe
er a la realitza
ació d’un sistem
ma d’instrume
entació.
L'estudiantat,
L
de forma auttònoma, ha de
d treballar ell material pro
oporcionat pel professorat i el resultat de les
sessions de tre
eball-probleme
es per tal d'as
ssimilar i fixar els conceptes
s. El professorat proporcionnarà un pla d'e
estudi i
de
d seguiment d
d'activitats (AT
TENEA).
Referencies
R
Bàsica
B

Griful, E., Canela, M.A
A., Gestió de la
a qualitat Edic
cions Virtuals UPC (2004)
•Norma UNE-EN
U
ISO 9001:2015
9
Sisstemas de ges
stión de la calidad: Requisittos
•Norma UNE-EN
U
ISO 9000:2015.
9
Siistemas de ge
estión de la calidad --- Funddamentos y
vocabula
ario
UNE-ISO
O 2859-1:2012
2 Procedimien
ntos de muestrreo para la ins
spección por aatributos. Parte 1:
Planes de
d muestreo pa
ara las inspeccciones lote po
or lote, tabulad
dos según el llímite de calidad de
aceptació
ón (LCA).
UNE-ISO
O 2859-2:2012
2 Procedimien
ntos de muestrreo para la ins
spección por aatributos. Parte 2:
Planes de
d muestreo pa
ara las inspeccciones de lote
es independientes, tabuladoos según la ca
alidad
límite (CL
L).
ISO 5725
5-1:1998 Accu
uracy (truenesss and precisio
on) of measurrement methodds and results
s -Part 1: General
G
princip
ples and definiitions

Complementar
C
ria
Altres
A
recursoss

Biblio
ografia, la rela
ació de llibres, normes i rev
vistes d’interès
s dins de l’àmbbit de la gestió
ó està
dins de
d la intranet,
Atenea
Les webss oficials i d’interès dins de l’àmbit de la gestió
g
està din
ns de la intrannet,
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