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IK Saio guztiak egun eta ordu
berdinean ospatuko dira

Egutegia 2021-22
Big Data LH euskadi Proiektua

Egitaraua

Online · 80 %

Asteazkena

9:00 - 12:00 h

Presentziala · 20 %

Datu analisiari eta Big Datari buruzko saioa anitzakDatu analisiari eta Big Datari buruzko saioa anitzak.
IKko parte-hartzaileak: proposatutako ikasgaietan interesa duten irakasleak eta zuzendariak (interesa duten sistemako pertsona guztiei irekia).

2021/10/6

Online

IREKIERA Saioa 2021-22 ikastaroa
Big Data LH Euskadi taldearen aurkezpen saioa 2021-22 ikasturtea
Ikastetxe publikoetako nahiz itunpeko ikastetxeetako irakasle eta zuzendaritza-talde guztiei zuzendutako ekitaldia.

2021/10/20

2021/11/3

2021/11/24

2021/12/15

2022/01/12

2022/01/26

S01

S02

S03

S04

S05

S06

Datuen analisia
kudeaketa
akademikorako

Learning Analytics
proiektuen
adibideak

Informazioa
irudikatu eta
aurkeztu

Datuen Analisia Industria
prozesuen monitorizazioan + Machine Learning
erabilera Logistikan

Proiektu komunitateen
egoera (aurrera pausoak emaitzak - erronkak)

Informazio
kualitatiboan IA
erabiltzen

Presentziala

Online

Online

Online

Online

Online

2022/02/9

2022/02/23

2022/03/9

2022/03/23

2022/04/27

2022/05/11

S07

S08

S09

S10

S11

S12

ERP Estrategia eta LH
zentro baten Marketing
automatizazioa

Zentro bateko Datuen
Analisiaren funtzioa / Data
Driven / Rolak / Prozesuak

Online

Online

Online

2022/05/25

2022/06/8

2022/06/22

2022/07/6

S14

S15

Ikasturtearen Itxiera Saioa

Big Data LH Euskadi
Plataforma (kolaborazio
estrategia)

Big Data eta
Analisian jardunbide egokiak

Proiektuaren ibilbidea, Egindako ekintzak,
Emaitzak, Estrategia, 2022-23 Ikasturterako proiektua

Moodle Analytics
(potentziala eta
aplikazioak)

S13

Proiektu komunitateen
egoera (aurrera pausoak emaitzak - erronkak)

Online

Open Data (Tailerra)
(APIak,...)

Presentziala

Iurreta

Online

Online

Presentziala

Big Data eta Analisi
Proiektuen Azoka LHn
(proiektuen portfolioa)

Presentziala

Armeria
Eskola

Armeria
Eskola

Iurreta

Mantenu prediktiborako IA
Industrian

Online
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PK Programazioa

Online · 80 %

PK-eetako lehengo saio guztiak
egun honetan ospatuko dira:
Astelehena

9:00 - 11:00 h

Presentziala · 20 %

Bilera abiarazlearen ondoren, parte hartzeko interes berezia erakutsi duten irakasleek eta/edo zuzendaritza-taldeetako kideek osatutako
praktika-komunitateak.
Nori zuzendua?: Interes berezia duten irakasleak eta zuzendaritza-taldeetako kideak.

2021/09/20

Online / Presentziala

Proiektu komunitateak berrabiarazi aurreko saioa
Abian dauden CoPak berriz martxan jarri aurretiko bilera. Bilera honetan, PKetako lan-metodologia gogoratuko da, baita ere egin diren aurrera pausoak, lan-plana eta
egutegiarekin lotutako gaiak.
Saio hau praktika-komunitateen buru diren "aditu-laguntzaileei" eta haietan parte hartzen dutenei soilik zuzenduta dago.

Berriabiarazteak IRAILEAN

1.go SAIOA ASTELEHENEAN + Gainontzeko datak taldean erabakiko dira.

PK-1 Inkesten Trataera

PK-2 Datuaren Kultura

PK-3 Learning Analytics

Nola erabili daitezke datuen analisirako erremintak LH
zentroek egiten dituzten inkesten inguruko informazioa
ustiatzeko? Hainbat atal landuko ditugu eginkizun
honetan: inkesten diseinua, nola helarazten diogun
parte hartzaileari, egiten dugun analisia eta bere
bisualizazioa.
PK partaideak + partaide berriak

Nola garatu dezakegu "Datuaren Kultura" ikaslegoan?
Nola egin dezakegu eraginkorrak izateko benetan?
Zein aktibitate jar ditzakegu martxan?
Diseinua, edukiak, metodologia... aktibitate horiek
eragina izan dezaten.

Ikasketaren analisia (Learning Analytics). Nola
erabili ditzakegu E-Learning plataformak bertan
sortzen den informazioari etekina atera eta
ikaslearen esperientzia hobetu eta aurrez arazoak
ikusi eta saihesteko?

PK partaideak + partaide berriak

PK partaideak + partaide berriak

Online / Presentziala

PK-4 Web Orrialdearen eta
Sare Sozialen Analisia
Nola hobetu LH zentro baten irudia Web orrialde
eta Sare Sozialetan hobetuz? Nola egin lan online
baliabideetan hauek duten analisirako potentziala
ondo erabiliz?

PK partaideak + partaide berriak

Online / Presentziala

Online / Presentziala

PK-5 Aginte Taula Integrala
Nola eraiki Aginte Taula Integrala antolaketa-unitate batean
(arloa, saila, zentroa...), bere estrategian oinarrituz? Nola
ezarri ikuspegi desberdinak (ikaskuntza-hazkundea,
operatiboa, bezeroarena, ﬁnantzarioa) hartzen dituzten
adierazle garrantzitsuak? Zein dira adierazle moten arteko
erlazioak? Hori guztia, datuak arin aztertzea ahalbidetuko
diguten tresnetan oinarrituta, erabakiak hartzeko.

PK partaideak + partaide berriak

Online / Presentziala

Online / Presentziala
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PK-eetako lehengo saio guztiak
egun honetan ospatuko dira:
Astelehena

9:00 - 11:00 h

Nori zuzendua?: PK partaideak + partaide berriak.

Hasiera URRIAREN 1.go HAMABOSTALDIA

Astelehena + Gainontzeko datak taldean erabakiko dira.

PK-6 ANALISI AURRERATUA - ALGORITMIA Aplikatuz (berria)
Datuen analitisi aurreratua erabiltzea helburu duen praktika-komunitatea, gaiaren ikaskuntzan sakondu ahal izateko.
Diagnostiko eta aurreikuspen-analitikarekin zerikusia duen guztian parte hartzen dute . Hau guztia hezkuntza-ingurunean erabiltzeko.

Online / Presentziala

Hasiera AZAROAREN 1.go HAMABOSTALDIA

Astelehena + Gainontzeko datak taldean erabakiko dira.

PK-7 DATUAREN INGURUKO SEGURTASUNA ETA LEGEDIA LH Zentro batean (berria)
Datuaren segurtasunarekin eta LHko zentro batean aplikatu beharreko legezkotasunarekin zerikusia duten gai guztiekin lotutako praktika-komunitatea: datua babesteko
printzipioak, informazioarekin eta baimenarekin zerikusia duten gaiak, erantzukizun proaktiboa, arriskuen analisia eta inpaktuaren ebaluazioa, datuaren inguruko legeria
betetzen dela bermatzeko eskura dauden teknikak eta tresnak (sortzea, erregistratzea, erabiltzea, ezabatzea, etab.).

Online / Presentziala

Hasiera URTARRILAREN 1.go HAMABOSTALDIA

Astelehena + Gainontzeko datak taldean erabakiko dira.

PK-8 BIG DATA ZUZENDARITZA ETA LH Zentro batean ANALISIA (berria)
Praktika-komunitate honen bidez LHko zentro bateko Big Datako eta Datuen Analitikako zuzendaritza-proﬁla deﬁnitu nahi da: garatu beharreko funtzioak eta zereginak,
beharrezko gaitasunak, zuzendaritza horren balio-ekarpena, beste zuzendaritza-funtzio batzuekin harremanak, etab.

Online / Presentziala

Hasiera MARTXOAREN 1.go HAMABOSTALDIA

Astelehena + Gainontzeko datak taldean erabakiko dira.

PK-9 ANALISIA INDUSTRIAN - IoT (berria)
Industria-sektoreko analisi aurreratuan eta IoTren aplikazioetan sakondu nahi duen praktika-komunitatea: DESKRIBATZAILEA: datuak denbora errealean
bistaratzea, informazioa modu aurreratuan bistaratzea , prozesuen estatistika deskribatzailea eta PCA bidez detektatzea. IRAGARLEA: akatsak eta alarmak iragartzea,
eskariaren estimazioa, prozesuen emaitzak iragartzea aldagaien balioen arabera; PRESKRIPTIBOA: ekintzak ahalbidetuko dituen ingurunea sortzea, emaitza hobeak
modu autonomoan identiﬁkatzea, ekintzak gomendatzea eguneratze proaktiboaren bidez, gertaerak aldatzearen ondorioz; OPTIMIZAZIOA: prozesuen eta
agertokien simulazioa, eboluzioaren analisia eta balio estrategikoetako maximoa zein minimoa ezagutu etab.

Online / Presentziala

