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¿Perque hem de canviar la nostra manera de treballar?
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¿Perque hem de canviar la nostra manera de treballar?

AVUI

La informació sobre la majoría dels projectes no es completa.

El temps de preparació es massa curt. 

Els plannings no son detallats i no inclouen la programacio de 
les entregues.

No es fa pre-fabricacio, tot s’executa en obra.

Les entregues no están previstes com "Just In Time" 

No hi ha colaboracio/asociació entre propietats, industrials, 
enginyers o arquitectes…

Cadascú va a la seva…

Exemples de formes equivocades de treballar…
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El nostre objectiu

Plaç/Time

Qualitat/Quality Cost/Cost

Reduir el nostre temps de construcció:

¿ Que es el Lean ?

La filosofía d’eliminació del que es inútil per tal d’augmentar la 
eficiencia.     

Va ser desarrollat per Toyota Co., a principis dels 90 mitjançant
l’assignació de fluxe de valor en la seva línia de producció
interna.  

Inútil o Brossa en el procès fue va ser identificat com el temps
en que els elements necessaris per la producció estan en 
espera o inactius.  

"maximitzar el valor i minimitzar la “brossa”.

No es una nova manera de construir, sino una manera millor
d’utilitzar la planificació i la comunicació.

FLUX DE VALOR
VALUE STREAM MAPPING. THE TOYOTA COMPANY MODEL

Waste

Value

Timeline

Goal

Com aconseguir aquest objectiu?

Minuciosa preparació.

Detallada planificació. 

Entregues “Just In Time”

Localitzar i minimitzar el “Inutil”

Sentit comú.

Treball en equip i comunicació. 

Constant millora.

Substituir el control de “here and now”" per “there and then”.

Solucions de Smart / Prefabricacio / Pre-ensamblatge.

L’actitud adecuada.
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L’actitud adecuada, procès d’aprenentatge.

L’esforç per viure: 

Amb freqüència ens esforcem
per aconseguir nous reptes, 
nous estímuls, nous
descobriments… això pot
significar una millora en qualitat
de vida i de treballar, i tenir un 
efecte revitalitzant en les nostres
percepcions i actituds – per un 
mateix i per la gent amb la qual
interactúem…

zona d’estrès

zona d’esforç

zona de comfort 

Aprenentatge

Stress
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Los estudis muestren que la nostra resposta a les situacions
estressants pot ser modificat segons si percebem alguna 
cosa como una 'amenaça' o com un 'desafíament'

Primera Classe de Conducir
Quan has de fer la primera 
classe de conduir estarás 
en la zona d’estrés perque
no ho has fet abans…

Mentres vas a classe i fas
els textos et vas sentint
més cómode aprenent a 
conduïr, ara et trobes a la  
zona d’esforç.

Una cop has aprobat i tens
el carnet de conduir tornes 
a la zona de  Confort

La teva zona de confort está acabant amb tu i amb els teus
éxits.
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La teva zona de confort está acabant amb tu i amb els teus
éxits.

Al limitarte a tu mateix mantenin-te dins de la teva zona de 
confort t’estas perdent totes les oportunitats que hi ha al teu
voltant cada día. Es per això que t’has de posar a tu mateix
en zona d’esforç.  
L’esforç diari i la ment oberta fa tinguis noves possibilitats
cada dia.  
Es importante saber que les noves oportunitats están a tot
arreu, tot el temps, detéctales i agafales.  
El problema es que la majoría de les persones no estan el 
suficientement disposats a veure noves oportunitats o no son 
el suficientement valents como per perseguir-les. 
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¿Com podem aconseguir una nova forma de treballar ?

Unir i fer més efectius tots els recursos 
necessaris "col · laborar, i realment col · laborar" 
és una necessitat per establir el Projecte de 
Lliuraments.

Crear i Reunir l'equip treball format per 
arquitectes, enginyers, contractistes i 
especialistes, des del començament del projecte.
Els membres d'aquest equip han de ser 
seleccionats sobre la base de l'experiència, 
coneixements tècnics i capacitat per comunicar-
se lliurement i treballar en equip col · laborant 
amb la resta dels membres o intervinents.
Els enginyers / arquitectes seleccionats i els 
contractistes especialistes ha de formar part, 
també, de l'equip de "Projecte Integrat 
Enviaments" ("Integrated Project Delivery").
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Las 5 grans Ideas: 
Colaborar, realmente colaborar
Optimizar el conjunto
Estrecha union entre Aprendizaje y Acción
Proyecto como base y nexo del acuerdo
Incremetar las relaciones
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Eliminar l'inútil / Les deixalles del procés constructiu L'Objectiu de Lean és eliminar el inutil "les escombraries" del 
Procés.

Sobreproducció: Produir massa o massa aviat
TRANSPORT: Qualssevol transport no essència és Inútil
INVENTARI: Qualssevol excés sobre el mínim per realitzar la tasca
ESPERES: Qualssevol espera a cita, signatura, impressora ... que tingui una 
llarga cua
PROCÉS: Excessius passos, signatures, revisions ....
REFER: Corregir errors o completar passos que no s'han fet abans
MOVIMENTS: Moviments que no aportin valor, per exemple: entrar 2 vegades 
la mateixa dada.
INTEL · LECTE: Falta a utilitzar totalment el talent i el temps dels intervinents



Inutil / Escombraries en Construcció

La Escombraries son a tot arreu en la construcció i ha estat 
des de les albors del temps.

Això no és una declaració de culpa, és un fet.

Aquesta tan arrelat a la vida de la construcció que la 
majoria dels responsables de construcció no són capaços 
de veure-ho, i ho accepten com a inevitable i imprevisible, 
senzillament opten per afegir la seva cost al cost total del 
treball.

El nostre pla és acabar amb aquesta mitjançant l'aplicació
del procés LEAN.
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5 passos bàsics per a l'eliminació de La Brossa

són:

Identificar i discriminar entre valor i brossa.
Mapa de Flux de Valor
Fer fluir els diferents passos creant Valor
Canviar "obligar per obtenir" ("push to pull") els lliuraments de material
Buscar la perfecció

Com aconseguir-lo:
FER-HO TOT FÀCIL, SIMPLE I QUE SIGUI APRECIABLE

Treballar amb les 5-S

–1S Sift and Sort Filtrar i ordenar ORGANITZAR 

–2S Stabilize Estabilitzar ORDENAR 

–3S Shine Brillar NETEJA

–4S Standardize Estandaritzar ESTANDARITZAR 

–5S Sustain Mantenir AUTODISCIPLINA 

Les millors pràctiques:

Anunciar en el lloc treball
ajuda Visual
Documents de Referència
Plànols de treball
marcar Temps
seguretat
Són bases per a la millora contínua

Els efectes de la Construcció LEAN 

Es redueixen: Defectes
Temps de decisio.
Costs
Inventaris
Espai
Brossa.

Es milloren: Productivitat.
Satisfaccio del client
Capacitat.
Responsabilitats.
Qualitat
Beneficis
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Millora continua:
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Per què el Planificador Final "Last Planner"?

Last Planner és la ultima persona que reparteix la feina a la 
"tripulacio" dóna l'assignació a la tripulació per realment fer el 
treball ...
El Last Planer System (LPS) administra els compromisos entre 
els participants que junts han de posar en marxa i en col ·
laboració el calendari i la planificació de la construcció.
LPS crea millores significatives en:
beneficis, seguretat, en capacitat de previsió, productivitat i en 
sentiments de benestar entre el personal partizipante en el 
projecte.
Recordeu:
Males Notícies proporciona bona informació.
La Males Notícies d'hora són fins i tot millor.
Last Planer ajuda que les males notícies surtin a la llum 
ràpidament abans que es converteixin en problemes.
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Planing colectiu:

Quan tots els jugadors principals es troben participant d'hora en el procés 
és possible discutir interdependències crítiques, provar hipòtesis i posar-
se d'acord sobre bones pràctiques i solucions.

- Un pla de treball del que s'ha de fer, i en quantes fases
- Un organigrama - qui fa què?
- Un acord entre transaccions sobre quan iniciar i quan finalitzar
- Un pla logístic pla definir quan necessitem materials (JIT)
- Una eina per al control de flux de treball - quan volem fer que les 
tasques
- Una base per supervisar els progressos

Coses amb que pensar:

Tots els enginyers i contractistes capacitats i informar sobre la 
manera LEAN de treball
Obtenir tota la informació sobre el projecte
Preparar tots els plànols i dissenys d'una manera que 
contribueixi a una forma de treballar eficient i LEAN
Realitzar plànols de detall i alçats per fase o àrea
Treballar amb sistemes d'instal · lació ràpids
exemple:
Sistemes BUSBAR de barra, per a sistemes de cable elèctric
Material muntable per ser utilitzat en totes les instal · lacions de 
sostre
Prefabircar xarxa de sprinklers i conductes de clima
Prefabricació d'elements com el Lighting.
Lliurar únicament el material desempaquetat
UTILITZAR EL LAST Planer!
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Pre-assembled packed per phase
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Planing Col.lectiu

Last Planner System és una eina per a la planificació coordinada i 
una forma de control per garantir els objectius acordats.
Aquests objectius s'estableixen en un procés de planificació col ·
lectiu perquè tots els contractistes principals i contractistes especials 
participin des del principi en el desenvolupament del planing principal 
i el programa de cada fase.
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Beneficis de la planificació col · laborativa

• prepara els membres de l'equip per treballar conjuntament 
entre ells
• junts discuteixen detalls molt abans
• arregla seqüenciació & altres qüestions que serien difícils de 
canviar més endavant; qüestions ordenades en paper en lloc 
de "in situ"
• permet equip provar les opcions per millorar el flux de treball, 
crear capacitat i reducció de temps
• identifica detalls de disseny que no estiguin clars
• genera compromís per planificació i redueix el període de 
programa global.
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Seguretat I Personal

Els beneficis del Last Planner no acaba en la previsió del 
temps, benefici i productivitat.

Comparant amb projectes comparables
45% menys d'accidents laborals
60-70% menys absències per malaltia

L'equip treballa per aconseguir objectius comuns, els membres 
de l'equip s'uneixen per a la planificació dels treballs i dels 
lliuraments del projecte. Hi ha d'haver mútua confiança, 
comunicació i un desig que tots els membres de l'equip siguin 
guanyadors.

Detall dels diferents treballs a realitzar diàriament
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Fases del “ Planning”
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SI SEMPRE FAS EL MATEIX, OBTINDRÀS 
SEMPRE EL QUE JA TENS
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Taller de treball:

Acció!!!

Joc de rol
Dividirem el grup en diversos industrials:

Terra

Pladur

Fusteria

Xarxa de ruixadors

Aire Condicionat

Electricitat

Sostre

Pintura

http://www.youtube.com/watch?v=rwvmru5JmXk&featu
re=related


