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Abstract 

The aim of this thesis is to understand, analyze and summarize the methodologies used 

by the Japanese automobile company Toyota for people management and continuous 

improvement. 

These methodologies are based on the scientific method and provide tools to address the 

problems and circumstances that have not yet materialized in the organization that has 

these mechanisms rooted in their habits and ways of thinking. 

Improvement Kata is the method to move forward through the obstacles towards a 

previously established direction, and Coaching Kata is the method to guide in the correct 

enforcement of these habits and mechanisms. 

A protocol is also presented for the implementation of this culture and work philosophy in 

any company or organization that does not have a relationship with Toyota. 

Finally, an example of the application of the methodology in a real case is shown. 
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Resum 

L’objectiu d'aquest treball és la comprensió, anàlisi i síntesi de les metodologies emprades 
per l’empresa Japonesa d’automòbils Toyota, per a la gestió de persones i millora continua. 

Aquestes metodologies estan basades en el mètode científic, aquests mecanismes 
arrelats en els seus hàbits i maneres de pensar tenen la virtut, de dotar d’unes eines per 
poder atacar els problemes i les circumstàncies que encara no s’han plantejat. 

L’Improvement Kata és el mètode per avançar a través dels obstacles cap a una direcció 
prèviament establerta, i el Coaching Kata és el mètode per guiar en la correcta aplicació 
d’aquests hàbits i mecanismes.  

També es presenta un protocol d’implementació d’aquesta cultura i manera de fer en 
qualsevol empresa o organització que no tingui relació amb Toyota. 

Per últim es mostra un exemple de l’aplicació de la metodologia en un cas real. 
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Resumen 

El objetivo de este trabajo es la comprensión, análisis y síntesis de las metodologías 
empleadas por la empresa japonesa de automóviles Toyota, para la gestión de personas 
y mejora continua. 

Estas metodologías están basadas en el método científico, estos mecanismos arraigados 
en sus hábitos y maneras de pensar tienen la virtud, de dotar de unas herramientas para 
poder atacar los problemas y las circunstancias que encara no se han planteado. 

El Improvement Kata es el método para avanzar a través de los obstáculos hacia una 
dirección previamente establecida, y el Coaching Kata es el método para guiar en la 
correcta aplicación de estos hábitos y mecanismos.  

También se presenta un protocolo de implementación de esta cultura y manera de hacer 
en cualquier empresa u organización que no tenga relación con Toyota. 

Por último se muestra un ejemplo de la aplicación de la metodología en un caso real.  
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1. Introducció 

En algunes de les assignatures cursades durant el Grau, com són “Processament d’Àudio 

i Veu” o “Processament d’Imatge i Vídeo”, es demostra als estudiants que la manera de 

percebre la informació de l’exterior és a través dels sentits, i aquests juntament amb la 

interpolació que fa constantment el cervell dels senyals que li arriben, no són la font més 

fiable de dades veritables. L’emmascarament del so o la manera com percebem el color 

són unes de les diferents mostres que posteriorment s’utilitzen per diferents propòsits. Un 

bon exemple és la codificació.  

Amb aquesta mateixa premissa, el filòsof i matemàtic René Descartes va formalitzar a la 

seva obra “El discurs del mètode” la base de la metodologia de cerca del coneixement 

veritable, emprada a dia d’avui per tots els científics actuals. Pren el nom de Mètode 

Científic i és un dels pilars en el que se sustenta el tema del que tracta aquesta tesis.   

 L’objectiu d'aquest treball és la comprensió, anàlisi i síntesi de les metodologies emprades 

per l’empresa Japonesa d’automòbils Toyota per la gestió de persones i millora continua. 

Aquest TFG estarà basat en la feina de recerca in situ feta per l'autor de la principal 

referència bibliogràfica, Mike Rother, un enginyer i professor que després d'anys 

d’investigació ha pogut esbrinar una de les claus de l'èxit d'aquesta companyia. 

El treball es dividirà en 3 punts principals: El primer serà l'explicació de les metodologies 

utilitzades per la gestió i la millora continua, el segon punt ens servirà com una guia per 

poder aplicar aquestes metodologies en alguna empresa que no sigui la pròpia Toyota, i 

per últim, un exemple pràctic. 

Moltes empreses seguint les corrents empresarials del moment adopten la millora continua 

i ho fan com si fos un departament més. En canvi, gràcies a aquest treball veurem palès 

com a Toyota, la millora és un fet estructural que passa en tot moment i en tota la jerarquia 

de la corporació, que és un fet intrínsec de la posada en escena i l'èxit de la metodologia.  

 

1.1. Toyota 

Toyota és una de les companyies fabricants d’automòbils més grans del món, es 

caracteritza per la qualitat dels seus productes, i que ha perdurat en el temps innovant i 

millorant dia a dia des de fa més de 80 anys. Tot i que en l’origen de la seva fundació 

l’empresa s'anomenava Toyoda Loom Company i es dedicava al negoci de fabricació de 

telers, s’ha acabat convertint en la marca de cotxes més valuosa. 
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A causa del èxit de Toyota al llarg del seu temps de vida, moltes empreses han intentat 

reproduir, imitar i plagiar els trets característics de l’empresa nipona per intentar 

aconseguir el seu nivell d’excel·lència. S'han copiat algunes idees innovadores en la 

producció,  s’han replicat les seves eines com el takt time, andon, kanban, heijunka, i jidoka 

però amb el pas del temps les empreses que copiaven no han aconseguit ni els mateixos 

resultats satisfactoris ni les fites elogiables. 

Aquests intents per copiar no han sigut tan fructífers com es podria intuir, ja que el que de 

veritat caracteritza l’empresa són uns mètodes que no són visibles pels benchmarkers o 

els visitants quan analitzen l’empresa, ja que no es poden veure a simple vista. Aquests 

mètodes per dirigir i gestionar persones, per adaptar-se i millorar de manera continuada 

en el temps, són uns patrons de comportament dels quals els mateixos treballadors no són 

del tot conscients, i és per això que són tan difícils de detectar. I no en són conscients de 

la mateixa manera que qualsevol persona reacciona davant d'un acte quotidià, simplement 

posa el pilot automàtic i no es qüestiona què és el que està fent realment. 

  

1.2. Els 2 Katas 

La paraula japonesa KATA té l’origen en els moviments bàsics de les arts marcials que es 

transmeten del mestre a l’estudiant generació rere generació. Hi ha moltes traduccions i 

entre les possibles interpretacions estan rutina, patró, mètode d’entrenament o manera de 

fer alguna cosa. Veient aquestes traduccions ens dóna la idea d’hàbits i patrons de 

comportament. També hi ha una definició diferent però me la reservo per poder tractar-la 

més àmpliament en el punt 4. 

Fa anys que està demostrat tant en l’àmbit biològic com psicològic que el cervell és 

àmpliament modelable. El terme que defineix aquest concepte és neuroplasticitat. El gran 

avantatge que ens atorga aquesta característica és que mitjançant els nostres actes 

podem aprendre i desenvolupar millores en les nostres capacitats. Totes les accions que 

duem a terme fan canviar el nostre cervell. Quan executem alguna cosa de manera 

repetida, generem un hàbit o patró de comportament, es creen connexions neuronals i es 

milloren les àrees del cervell dedicades a aquestes rutines. Per això molts esportistes o 

músics per exemple, entrenen amb repeticions per millorar. Canviar la mentalitat i ser més 

efectius en la resolució de problemes és el que s’aconsegueix practicant i agafant com a 

rutina  aquests 2 Katas de Toyota dels quals tracta aquest treball.  
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Aquests Katas subjacents en la mentalitat i cultura de l’organització són  el "Improvement 

Kata" i "Coaching Kata". Després de donar un cop d'ull a l'origen etimològic i al significat, 

és força adequat fer ús d'aquesta paraula per posar nom a aquests dos conceptes. 

El primer Kata és l'anomenat Improvement Kata, és el mètode que permet a l'organització 

millorar, avançar i superar els obstacles que s'interposen en el camí cap als objectius fixats. 

Una definició més genèrica de l’Improvement Kata és “el procés de desenvolupament 

d’habilitats”. 

En segon lloc, el Coaching Kata  és el que es fa servir per dotar a totes les persones que 

conformen l'organització dels coneixements i la pràctica necessàries per poder assolir i 

adquirir l’Improvement Kata de manera que sigui un comportament totalment intuïtiu. 
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2. Improvement Kata 

2.1. Introducció 

Un dels principals trets característics dels éssers humans és la capacitat creativa, i per 

aquest motiu, l’actiu principal de les empreses són els seus treballadors. Evidentment hi 

ha molts tipus d'empresa i l’impacte dels treballadors no és el mateixa per tots els casos, 

tanmateix el que ara és tendència va precisament, en la direcció de dotar de més 

autonomia al capital humà perquè pugui desenvolupar-se de manera beneficiosa per 

l'empresa i el pel mateix empleat. 

L’Improvement Kata ens dota d’una metodologia científica que canalitza el gran potencial 

dels recursos humans i atorga tot aquest conjunt d'instruments inherents necessaris per 

poder  avançar, adaptar-se i aconseguir uns resultats superiors. 

A més a més, amb la interiorització d’aquest pensament científic també s’absorbeixen uns 

hàbits que estan dissenyats perquè els esforços del capital humà se sumin cap a una 

direcció concreta, fet que per si mateix està eliminant malbaratament. És mes, afavoreix 

que es remi de manera sincronitzada i aporta més força per avançar en la mateixa direcció.   

Els treballadors d’altres empreses volen fer la màxima producció o el màxim rendiment 

durant la jornada laboral. Per tant, tendeixen a amagar, dissimular o a fer un arreglo 

temporal quan hi ha algun error per poder continuar. A  l'empresa nipona gràcies a aquests 

hàbits adquirits veuen els errors com una oportunitat perfecte per poder entendre, 

aprendre i resoldre l'error, fet que en última instància dóna lloc a què el conjunt de 

processos es puguin veure beneficiats d'aquesta millora, que és duta a terme gràcies a 

l'anàlisi de l’error o problema. Aquests mecanismes tenen com a objectiu arribar a l'arrel 

més profunda del problema, fet que ens permet diverses coses de les quals en parlaré 

més endavant.   

No oblidem però que la filosofia de Toyota és "sobreviure a llarg termini com a empresa 

millorant i evolucionant la manera de fabricar bons productes pels consumidors”. Això no 

vol dir que ells no busquin ser el màxim competitius possible, i per això serveix millorar i 

optimitzar els processos (referint-me a processos com qualsevol cosa que es du a terme 

dins de l'empresa que vulgui aportar valor o sigui necessari). 

A la Figura 2-I tenim un esquema bàsic i simplificat de què és l’Improvement Kata. No 

obstant, és extremadament útil per comprendre l'essència general. A mesura que 

s'expliquin en detall els 4 passos numerats s'entendrà. 
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Figura 2-I 

2.2. Direccionadors 

Un dels avantatges de la metodologia, que es veurà de manera molt nítida al llarg del 

treball, és la manera d’enfocar el sentit i la direcció de qualsevol tipus de recurs.  

Proporciona una manera de fer en el qual el personal a Toyota suma esforços en una 

direcció conjunta, no perd el temps discutint quina és la millor mesura per poder resoldre 

un problema o per millorar un procés. Penso que la següent metàfora exemplifica aquest 

perquè. 

Si estàs amb algun grup perdut en un bosc de nit i la teva idea és trobar el camí cap a 

casa, per exemple, hi ha diverses opcions: la que fan servir moltes de les empreses és 

debatre o discutir si és millor tombar a la dreta o a l'esquerra. El personal de Toyota miraria 

a la brúixola de la qual disposen per situar-se i intentar, encara que no sigui en línia recta, 

anar cap a la direcció correcta. 

 

Figura 2-II 
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Per això són molt importants les brúixoles, i en el cas que ens ocupa, jo els anomeno 

'direccionadors' i són el punt de referència general que fa que els treballadors no 

discuteixin si virem a la dreta o a l'esquerra si no que se li dóna importància a la meta que 

s'ha d'assolir. 

Hi ha dos direccionadors diferenciats segons la proximitat de la meta, aquests són la Visió 

i la 'Target Condition' (la qual no he volgut fer-ne una traducció per no perdre matisos a 

causa de l'idioma) i a continuació s'aclariran les diferències. 

2.2.1. Visió 

La Visió és la incògnita menys variable de tota l'equació, és ni més ni menys que la visió 

empresarial, l'essència de l'enfocament a llarg termini de la companyia. 

Totes les mesures, accions o decisions que es prenen són sempre tenint la Visió com a 

indicador de la direcció correcte a perseguir. 

El que simulava abans el bosc de nit era la zona d'incertesa, aquest punt en el qual no 

saps que és el que està per venir, gràcies a la Visió tenim un rumb fixat que ens ajudarà a 

continuar avançant per aquesta zona d'incertesa. 

Vist l’ús de la visió a llarg termini com a direccionador, val a dir que no és una concepte 

simple de definir i s'ha de tenir en compte que ha de ser una meta suficientment llunyana 

com perquè pràcticament no es pugui aconseguir o que el cost en temps per aconseguir 

aquesta meta sigui de magnituds colossals, sempre parlant en termes relatius a la vida de 

l’empresa. 

Una vegada tenim l’objectiu fixat hem d'anar amb compte, perquè tenir una meta tan 

llunyana pot donar lloc a solucions molt menys optimes de les possibles. És per això que 

per continuar avançant necessitem algun repte més proper, que sigui un objectiu tangible 

i que es pugui aconseguir de manera relativament fàcil, la Target Condition. 

  

2.2.2. Target Condition  

L'anomenem Target Condition per diferenciar de Target, objectiu en anglès, ja que com 

s'explica més endavant hi ha diferències entre un objectiu i una Target Condition .  

La Target Condition és una peça fonamental per l'èxit del mètode, ens marquem una meta 

més propera per poder avançar amb més sentit i tinguem clar a on volem estar. És la 

manera de canalitzar esforços cap al nostre objectiu. 
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Un cop més cal insistir en la importància d'una direcció a l'hora d'avançar cap a un objectiu 

comú. Quan hi ha algun obstacle el que fa Toyota és aplacar-lo des de l'arrel, ja que és 

una oportunitat perfecta per millorar. La manera com s'ataca el problema o l'obstacle no 

vindrà donada per factors com la facilitat d'implementació o la millor relació cost/benefici. 

S'utilitzarà la direcció perquè tots els treballadors tinguin clar que la solució optima és la 

que ens acosta més a la Target Condition. Cal incidir en què tota empresa vol guanyar 

diners i evidentment també es tindran en compte coses com minimitzar els costos però no 

serà necessàriament la proposta més barata, la utilitzada finalment. 

Com veiem a la Figura 2-III, en comptes de la divagació imprecisa, a la qual ens porta la 

pregunta "Què podem fer?" per millorar un procés per exemple, la pregunta que ens hem 

de fer, per remar en la mateixa direcció cap a la Target Condition és, "Què és el que hem 

de fer?".    

 

Figura 2-III 

Algunes de les eines que utilitza Toyota, com les que ja he esmentat en el punt 1.1, han 

estat copiades per altres empreses i estan intrínsecament relacionades amb la Target 

Condition, ja que Toyota les utilitza com a Target Conditions per trobar problemes que 

resoldre i obstacles a superar. Si no s'utilitzen en aquest sentit, perden part de la utilitat i 

és per això que no els funcionen correctament en altres empreses. 

És important reconèixer la diferència entre el concepte Objectiu i el concepte Target 

Condition, el primer és un objectiu o resultat quantitatiu, i el segon és la manera com 

operen certs processos per aconseguir aquest resultat. 

Marcar com a Target Condition alguna meta molt difícil d'aconseguir o una massa fàcil no 

té cap mena de sentit. Si és massa fàcil voldrà dir que veiem clarament la solució i no 

estaríem millorant de manera creativa, simplement, implementaríem el que marca la 

Target Condition. Per l'altre extrem una meta massa llunyana tendiría a desmotivar.  
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Una bona Target Condition ha d'estar entre els 2 extrems, ja que mantenim l'essència 

direccionadora i a més guanyem en motivació pel repte i per continuar amb el desafiament 

un cop hem assolit la meta.  

A Toyota tenen uns estàndards que defineixen com alguns processos haurien de funcionar 

i a partir d’aquí també es fan fer servir de Target Conditions. Si el procés treballa de manera 

molt similar però no igual, els treballadors de Toyota continuen preguntant-se que els està 

impedint arribar a l’excel·lència. Significa que encara no han aconseguit arribar a la Target 

Condition. 

Com veurem en diverses figures posteriors, la millor manera de representar gràficament 

la progressió és una escala. Per tant ens hem de marcar a quin pis volem pujar, aquest 

pis representa Target Condition. Com decidir quina és la propera Target Condition? 

Per establir la següent Target Condition necessitem comprendre molt detalladament la 

situació actual, i és molt important fer-ho mitjançant l’anàlisi in situ, i s'ha d’entendre i 

assimilar la direcció o la necessitat. Parlaré amb més detall de l’anàlisi de la situació actual  

en el següent punt. 

La Target Condition descriu l’estat futur que volem aconseguir en un cert punt del temps, 

i que a més està alineat en la direcció cap a la visió a llarg termini. Així doncs la Target 

Condition no pot ser les mesures o els passos que s'utilitzen per resoldre un problema. 

Cal insistir que la Target Condition no poden ser les contramesures, ni tampoc pot ser una 

idea vaga. Ha d'establir en detall l'estat en el qual es desitja estar en el futur sense limitar 

el radi d'acció definint les accions a dur a terme. 

És només quan no podem fer una anàlisi prou detallada de la situació actual en què 

aleshores la Target Condition si pot ser menys precisa i anar detallant-la a mesura que 

s’avança i s’aprèn dels obstacles cap a ella.  

Tanmateix cal emfatitzar que en casos com aquest en la que la Target Condition no és tan 

clara no podem caure en el parany de canviar-la, ja que així no estaríem donant 

l’oportunitat de treballar de valent per aconseguir el que es busca. 

Cal recordar que l’Improvement Kata és com qualsevol esport i com més es practica millors 

resultats s'obtenen, i millor s'estableix la Target Condition. Per exemple, hi ha més facilitat 

a l’hora d’afinar més i no triar metes massa fàcils o massa llunyanes.  

Normalment el temps més efectiu per complir amb una Target Condition és d’una a quatre 

setmanes i si és més temps, s'aconsella dividir-la a troços. 
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Un cop fixada la Target Condition és important fer el primer pas ràpid per poder fer que 

l’engranatge avanci. És més important no perdre temps en localitzar on posar tots els 

esforços, ja que encara que el primer pas no sigui molt encertat farà que el motor es posi 

en marxa. 

Si no se sap quin pot ser el primer pas, sovint l’opció més bona sol ser anar al lloc i veure 

que  passa, si fa falta, fer-ho repetides vegades. Es recolliran dades i fets que ajuden a 

una millor comprensió de la tasca que hi ha al davant. 

Una altra opció és que la mateixa persona que marca la Target Condition també marqui el 

primer pas. Així no es perd cap segon en la discussió sobre quin ha de ser el primer pas. 

 

Figura 2-IV 

Un cop establerta la Target Condition i el primer pas, ja es pot començar a treballar cap a 

la Target Condition. Serà el punt que tractarem tot seguit, abans però detallarem l’anàlisi 

de les condicions actuals des de les quals es parteix cap a la Target Condition. 

2.3. Comprensió de les Condicions actuals 

Si estigués escrivint aquest punt tal i com s’apliquen els pasos en l’Improvement Kata, no 

estaria seguin l’ordre cronològic. La explicació no hauria d'anar després de la Target 

Condition, com veien en la Figura 2-I, però és necessari comprendre la importància de 

decidir la direcció, per saber el perquè de l’anàlisi de la situació actual. 

Tal i com veiem en la Figura 2-VIII l’anàlisi de la situació actual és el primer pas per 

entendre quin és el problema o l’obstacle a resoldre. Es tracta de fer una investigació 

analítica a fons per comprendre el funcionament del procés, fet que permetrà saber coses 

com quines possibilitats de millora hi ha o quin és el cul d’ampolla. Un cop està feta aquesta 

feina i la Target Condition està fixada es pot començar amb el següent punt. 
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2.4. Avançar a través dels obstacles 

Quan hi ha un problema complex que s'ha de resoldre, cada acció que es du a terme per 

superar algun obstacle referent al problema,  pot desencadenar alguna reacció no 

esperada o no desitjada. És per aquest motiu que Toyota actua en passos curts i ràpids, i 

a ser possible posant el focus en una sola variable. Així ajusta les reaccions i aprèn a 

mesura que avança, a més a més es descarten possibles efectes indirectes. Gràcies a 

aquest progrés que es fa de manera científica, es treu molt rendiment a la manera 

metòdica d'aprofitar l'aprenentatge sobre la marxa. 

Per consegüent Toyota fa ús del mètode científic, en concret el cicle de Deming també 

conegut com a PDCA o PDSA. En el proper punt aprofundirem sobre aquests cicles ja que 

a efectes pràctics, són els passos que més es repeteixen degut a la seva pròpia naturalesa, 

però no per això deixen de ser importants, sinó tot el contrari. 

 

2.4.1. PDCA 

El mètode científic a grans trets consisteix en la observació, formulació d'hipòtesis, 

experimentació, extracció de conclusions i elaboració d'una teoria. Així doncs el cicle de 

Deming també conegut com a PDCA o PDSA és un bon procediment experimental per 

aplicar el mètode científic.  

S'anomena PDCA o PDSA per les sigles en anglès de Plan-Do-Check(or Study)-Act, que 

significa Planificar-Fer-Comprovar-Actuar. 

Aquest procedir que té influències en idees de fa més d'un segle es detalla de la següent 

manera: 

1. Plan: Planificar o definir que és el que faràs i quines conseqüències tindrà. És 

l'equivalent a la formulació de la hipòtesis o la predicció. 

2. Do: Posar a prova la hipòtesi, executar (experimentar) la panificació establerta i 

observar atentament. 

3. Check(or Study): Comparar els resultats obtinguts amb els resultats esperats, és a 

dir, comprovar si la pràctica confirma la teoria.   

4.  Act: Actuar de manera que el que funcioni pugui continuar funcionant de manera 

estable i si no començar de nou el cicle PDCA. 
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A la Figura 2-V es mostra el diagrama del PDCA. 

 

Tanmateix, Toyota després d’importar les tècniques com el PDCA i alguns dels conceptes 

de gestió, va afegir posteriorment un apèndix al PDCA. Es dóna molta importància al fet 

que es comprovin per un mateix in situ el progrés en tots els passos del cicle, ja que la 

situació pot canviar constantment i “anar i veure” per entendre aquestes condicions 

canviants pot il·lustrar de manera molt més fidedigne i  real que no uns números en un 

informe. 

 En la Figura 2-VI es veu l'afegit que fa Toyota als 4 passos PDCA, que és el Go and See. 

 

Figura 2-VI 

Figura 2-V 
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Aquesta aportació al cicle PDCA Original es va fer, ja que a vegades les dades de què es 

disposa no estan amb sincronia amb la realitat i els fets, i Toyota prefereix els fets que les 

dades, d’aquesta manera “anar i veure” serveix per recol·lectar de manera empírica 

aquests fets. 

Com s’ha dit anteriorment, fa molt de temps que es coneixen els passos del PDCA però 

no es fa servir de la mateixa manera que es fa servir en l’Improvement Kata. Toyota veu 

els problemes com un far cap a les millores, si es plantegen experiments que validen la 

hipòtesis no extrèiem gaire cosa, s’aprèn d’ells quan no resulten com s’esperava. 

Un dels temes recurrents en l’explicació de l’Improvement Kata és el canvi de mentalitat 

en molts aspectes, com per exemple la manera d’encarar la situació quan es prova alguna 

solució. La manera generalitzada de pensar és fixar-se en si funciona o no, de manera que 

si no funciona hi ha un cert grau de desmotivació, en canvi si es concentren els esforços 

en veure perquè no acaba de funcionar les reaccions són oposades i les idees que en 

surten són molt més útils.  

També en aquest sentit es troba una de les idees centrals de l’Improvement Kata. Quan 

no hi ha cap problema, el que passa realment és que si hi ha un obstacle, i un problema 

és una bona oportunitat per entendre millor la situació, així que davant l'absència d'aquests, 

podem intuir 2 raons, la primera és que hi ha problemes però realment s’estan amagant i 

en segon lloc és perquè l’empresa està en una situació d’hibernació en la qual no vol 

millorar.  

Convé subratllar que en el moment  en què no s’estigmatitzen els problemes i es veuen 

com una cosa pejorativa, no es tendeix a amagar-los i per tant es poden aplacar molt més 

fàcilment que si s’amaguen, si no es van fent cada cop més grans. A més els treballadors 

permeten al seus superiors ser conscients de la situació actual real. 

Perquè aquest canvi de mentalitat es faci efectiu no s’ha de culpar als treballadors dels 

contratemps sinó que s’han de focalitzar els esforços en saber que és el que està impedint 

als treballadors aconseguir els estàndards establerts. Per últim dir que tot i que s’han de 

veure els problemes i contratemps des d’un altre punt de vista, no es pot caure en el parany 

de despreocupar-se.  

Reiterant tot l’exposat en els paràgrafs anteriors, un dels detalls en els quals posa més 

èmfasi Toyota a l’hora d’afrontar algun obstacle és posar atenció en els problemes que es 

troben, ja que és molt més fàcil veure que està causant aquest petit problema i les 

dificultats petites es poden corregir més fàcilment.  
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Per dotar d’utilitat aquesta eina, és important que els cicles siguin curts i el Plan estigui 

molt detallat. Quan més ràpid es pot veure el següent obstacle, abans es podrà atacar.  

Es pot veure els obstacles com a petits esglaons i la manera d'anar superar-los és aplicar 

iterativament els passos PDCA en cicles petits i ràpids que permetin aprendre i aplicar el 

que s’ha après en el següent cicle. La Figura 2-VII ho il·lustra gràficament. 

 

Figura 2-VII 

Val la pena insistir en 2 elements en les que Toyota està molt interessat. En primer lloc, 

veure el proper obstacle, anomalia o problema, el més ràpid possible, i així poder 

concentrar els esforços a fi d’avançar. En segon lloc, tornar a insistir en el fet que cal 

focalitzar els experiments en problemes en els quals només interactuï una variable, ja que 

és molt més fàcil desenterrar la causalitat i comprovar que passa quan s’apliquen mesures 

i solucions.   

Aquests 2 elements són una bona mostra de per què s’han de fer els cicles PDCA al més 

aviat possible, ja que això ens permet visualitzar el que es busca amb molta més efectivitat  

sigui per localitzar els següents obstacles o trobar la causa-efecte d’aquests. 

Per tant la màxima és fer els passos ràpids encara que no siguin els òptims perquè això 

ens proporciona una millor visió. És millor un pas provisional que es faci abans encara que 

això porti a tenir temporalment una despesa extra que no un pas perfecte en el futur, 
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perquè tenir una solució temporal serà inclús més barat i ens pot permetre millorar encara 

més la solució. Aquesta màxima és aplicada constantment per Toyota. 

2.4.2. Les 5 preguntes 

Aquest apartat és un Kata a escala local que s’utilitza quan estàs “pujant” l’escala com 

s’il·lustra a la Figura 2-VIII. Serveixen per aprendre l’Improvement Kata, ja que contenen 

la seva essència. 

Les 5 preguntes  

1. Quina és la Target Condition? 

2. Quina és la situació actual? 

3. Quins obstacles estan impedint arribar a la Target Condition?  

Quin d’ells està al teu punt de mira?  

4. Quin és el següent pas?(començar el cicle PDCA)  

5. Quan podem “anar i veure” el que hem après al fer aquest pas? 

Aquestes preguntes que et permeten aprendre les rutines i patrons mentals per fer front a 

qualsevol situació fan que l’improvement Kata sigui més fàcil i accessible per tothom.  

A part, són altament utilitzades en el Coaching Kata precisament pel que comentava 

anteriorment. 

2.5. Resolució pràctica de problemes 

Arribats a aquest punt, tenim una idea més solida del que és l’Improvement Kata, l'objectiu 

d'aquest punt és saber com es posen aquests coneixements a la pràctica. 

El que és important saber és que, com s'ha recalcat en repetides ocasions, aquesta 

manera de fer només s'aprèn fent, així com en un esport et poden detallar a la perfecció 

com es practica, però fins que no t'hi poses i repeteixes continuades vegades no ho 

aprendràs de debò. 

L’Improvement Kata és l’evolució del mètode científic però cal repetir i repetir per poder 

agafar hàbits instintius i perfeccionar la tècnica. No obstant, aquesta pràctica no pot anar 

desvinculada d’un mentor que ens guiï en el procediment d’aprenentatge. És molt 

important la figura del mentor perquè es poden agafar hàbits erronis. En el punt 3 

m’estendré en l’explicació del mentor. 

Començant pel principi, cal donar importància a la perspectiva que dóna Toyota a la 

resolució de problemes, així com la manera generalitzada de solucionar els problemes és 

aplicar mesures correctores ràpidament,  amagar els errors o aplicar moltes solucions al 
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mateix temps, la manera com ho fa Toyota dista d’aquests estendards. Donen una 

importància vital a analitzar profundament el sistema i el mal funcionament d’aquest, 

perquè posteriorment s’apliquin solucions d’una en una per comprovar la causa i efecte.  

A la  Figura 2-VIII tenim l'esquema general dl’Improvement Kata, amb els 4 passos bàsics: 

1. Entendre la Direcció 

2. Anàlisi de la situació actual 

3. Fixar la següent Target Condition 

4. Avançar cap a la Target Condition 

 

Figura 2-VIII 

Aquest 4 passos més generals ja els hem explicat i per tant ja estan definits.  

Un cop està marcada la visó, s’ha de seguir l’ordre, comprenent la situació actual anant al 

lloc dels fets en primera persona, establint la direcció i avançar cap ella amb els cicles 

experimentals fins que s’arriba a la Target Condition. Aleshores, un cop fets els primers 4 

passos s’ha de tornar a començar, ja que el cicle de millor continua no s’atura mai. 
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En la Figura 2-IX es veu un resum pràctic de com aplicar l’Improvement Kata a la resolució 

pràctica de problemes. 

 

 

Figura 2-IX 
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3. Coaching Kata 

La millor manera de definir en què consisteix aquest Kata és explicar quins són els 

objectius. Els objectius del Coaching Kata són ensenyar l’Improvement Kata per establir-

ho de manera inconscient i intuïtiva dins de l’organització. En resum, el Coaching Kata 

serveix per instruir i dirigir en l’aprenentatge de l’Improvement Kata.  

Degut a les múltiples similituds, no es pot deixar de fer servir l’esport o la música per 

il·lustrar els mecanismes que s'utilitzen en l'aprenentatge. Els esportistes en general, però 

més concretament els d'elit, sempre van acompanyats d'un entrenador, i no és casualitat, 

ja que a les persones ens costa molt fixar-nos en les coses que no fem bé o simplement 

no podem millorar en alguna cosa que no sabem com es fa. És per aquest motiu, que 

l'entrenador ens guia, ens ajuda i ens indica quin és el millor camí per perfeccionar els 

nostres hàbits. En el cas que ens ocupa són els caps o els líders els que assumeixen el 

paper de professors i apliquen el Coaching Kata per ensenyar l’Improvement Kata. 

Tot aquest aprenentatge a l'empresa es materialitza i es consolida en un cúmul on tots els 

actors es troben, ja que la transmissió i aprenentatge de l’Improvement Kata es fa en el 

propi acte de millorar algun procés, cosa que es fa aplicant els 2 Katas.   

Un altre cop Toyota no relega aquest paper a actors secundaris o a algun dels 

departaments, que les altres empreses fan servir per formar els seus treballadors, 

precisament són tots i cada un dels responsables, supervisors, directius i caps els que 

s'encarreguen del llarg procés d'ensenyança, i a més a més dediquen una part molt 

important del seu temps a aquesta tasca, fet que denota el grau d'importància que se li 

dóna.   

Els fonaments i el cos d'aquest Kata recau en la relació entre els responsables dels quals 

hem parlat anteriorment i que adopten el paper de mentor i l’aprenent.  

 

3.1. Mentor-Aprenent 

Absolutament tots els treballadors de l'empresa nipona tenen assignat un mentor de més 

experiència que ells, que es dedica a fer de guia i ser un referent en l'aprenentatge de 

l’Improvement Kata. La Figura 3-I inferior és una clàssica imatge de Toyota en la qual es 

mostra gràficament i de manera molt clara, la dinàmica de la relació.  
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Figura 3-I 

La principal eina usada perquè es desenvolupi el Coaching Kaya és el diàleg. Tot i que pot 

semblar una paraula molt genèrica, però una conversa dirigida cap a un objectiu concret 

pot ser un potentíssim instrument per moltes coses sigui per extreure informació o per 

encaminar l’ensenyança de la metodologia de la qual tracta aquest treball. 

Aquest diàleg es converteix en una relació entre el Mentor i l’aprenent, i és molt important 

per tres factors on es dóna el Coaching Kata.  

D’entrada, aquesta relació entre els 2 treballadors sabem que serveix perquè el treballador 

menys experimentat aprengui i millori en l’Improvement Kata i el Mentor utilitza les 

converses sobretot per fer preguntes. Aquestes preguntes són extremadament útils per 

que l’aprenent arribi a solucions de manera creativa sense que se li donin les respostes, 

d’aquesta manera aprendre de manera més autònoma. 
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El mentor utilitza freqüentment les 5 preguntes especificades a l’apartat  2.4.2, també 

n’utilitza d’altres però totes estan destinades al fet que l’aprenent sigui autònom, per saber 

com pensa i com arriba a les conclusions i solucions. Aquest és un bon mètode llargament 

contrastat d’aprenentatge.  

Les preguntes també serveixen per ajudar a concretar, detallar i especificar l’anàlisi de la 

situació en qüestió, ja que sovint es fan preguntes que empenyen cap al desglossament i 

millor comprensió del problema. 

No només es fa servir la conversa verbal, sovint es fa servir un canal escrit auxiliar. Les 

fulles A3 de les que posteriorment n’explicaré més coses. 

Aquest tipus de converses es tenen en tots els passos de l’Improvement Kata tal com es 

veu a la  Figura 3-III, d’aquesta manera sempre es comença parlant de la Target Condition, 

posteriorment els cicles PDCA i es torna a començar cíclicament. 

En segon lloc, una de les claus d’aquesta relació, la superposició de les responsabilitats. 

La Figura 3-II mostra la diferència entre altres maneres de gestió. L’aprenent es dedica a 

treballar en el problema o l’obstacle i és la seva responsabilitat, el mentor es 

responsabilitza dels resultats amb el handicap de no poder donar les solucions a l’aprenent 

considerant que té l’encàrrec d’actuar com si fos els aclucalls en el camí cap a 

l’aprenentatge i la millora de l’Improvement Kata. 

 

Figura 3-II 

El mentor ha d’acompanyar i anar sempre una passa per davant però ha d’acceptar la 

solució final desenvolupada per l’aprenent. Això és així  atès que no es pot deixar de banda 

el resultat final, per aquest motiu el mentor fa de guia però simultàniament la prioritat també 

és la millora en l’aprenentatge cap a l’Improvement Kata, i si no s’acceptés les solucions 
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de l’aprenent, s’estaria restringint les possibilitats creatives del mateix. Per consegüent, no 

es permetria entrar en escena el 3r factor que és aprendre dels petits errors. 

En tercer lloc i últim, sempre que no afecti de manera directa als consumidors aquests 

petits errors que es donen quan s’utilitza les solucions no experimentades de l’aprenent, 

ajuden molt en l’aprenentatge, ja que donen l’oportunitat als mentors saber quins són els 

punts que s’han de tractar de millorar en les properes converses. 

En Figura 3-III es veu la simbiosi dels 2 Katas. És una figura molt esclaridora per resumir 

el concepte de les dues metodologies actuant al mateix temps. 

 

 

Figura 3-III 

En definitiva, és obvi que el benefici principal del diàleg i d’aquesta simbiosi és la correcta 

transmissió de les metodologies, però hi ha altres bondats a part de les que ja estan 

comentades. Primerament, com ja he explicat anteriorment si la comunicació fos 

unidireccional, com passa en una classe magistral, el mentor no podria fixar-se en quines 

habilitats fa falta polir o perfeccionar, i no només això sinó que l’aprenentatge és molt més 

eficaç que no pas quan la formació o la comunicació és unidireccional. 

Per últim, aquest diàleg proporciona una oportunitat de reorganització estratègica, ja que 

es poden conèixer els punts forts i febles dels treballadors i es pot actuar en conseqüència. 
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3.2. Comunicació escrita (A3) 

La comunicació verbal a vegades és imprecisa o pot estar condicionada per factors externs. 

Això fa que la comunicació escrita sigui moltes vegades una bona alternativa. 

A Toyota s’utilitza normalment una fulla DinA3 escrita per una cara però es pot fer servir 

qualsevol altra plataforma com per exemple una pissarra.  Aquesta plana de l’A3 serveix 

de suport al diàleg  mentor/aprenent, i fa que el mentor es focalitzi en el més important i 

sintetitzi les descripcions, l’anàlisi i les propostes, entre altres funcions. 

No hi ha un estàndard per fer aquest tipus de documents, tot i això a la Figura 3-IV es pot 

veure un bon exemple. 

 

 

Figura 3-IV 

 

Quan ets estudiant i t’expliquen una matèria te n’adones que fins que no soluciones alguns 

problemes relacionats amb aquella matèria i fins que no intentes sintetitzar els continguts 

per preparar l’examen, no aprens realment aquests continguts. Aquesta també és una de 

les funcions implícites en la realització dels A3. 



 

 30 

Hi ha més funcions dels A3, com es veu a la  Figura 3-V un dels temes recurrents en 

aquestes metodologies que ja està repetidament explicat amb anterioritat, és la 

importància de sumar esforços cap al que realment és important, tenir el suport escrit ajuda 

en aquest sentit i també recolza la funció del mentor a l’hora de fer l’anàlisi del pensament 

del seu aprenent, per reconduir els seus hàbits. 

Per últim, deixar constància escrita és molt útil quan hem de tornar enrere o hem de mirar 

en el passat pel motiu que sigui precís.  

 

Figura 3-V 

Per concloure, en el apartat 1.1 explicava la continua còpia de les eines de producció de 

Toyota per part d’altres empreses, el sistema A3 també ha estat copiat sense l’èxit 

corresponent, ja que te molt menys sentit si no s’aplica pel que de veritat ha estat ideat, 

que és principalment per fer de suport al diàleg entre mentor/aprenent en el context de les 

dues metodologies Kata.  

S’afegeixen als motius del poc èxit del plagi, que aquesta eina és potent a llarg termini i 

també es pot recalcar que la utilitat real rau no tant en l’A3 sinó en la creació d’aquest 

document pels motius nomenats als anteriors paràgrafs.  

Un exemple per refutar aquest fet és que normalment el mentor dóna la iniciativa a 

l’aprenent a l’hora de començar l’A3 amb un full en blanc de manera que el mentor pot 

veure com pensa i al mateix temps es dóna via lliure a la creativitat de l’aprenent per la 

posterior rectificació o millora. Aquest exemple no té sentit fora del marc del funcionament 

Kata, així com la creació del document es desenvolupa de manera iterativa i 

compartimentada, per fer rectificacions i millores quan és necessari i per seguir l’ordre 

marcat per la rutina de l’Improvement Kata. Tot això com ja he dit fora d’aquest context 

deixa de ser efectiu o tenir sentit. 
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4. Com aplicar les metodologies Kata en altres empreses 

Qualsevol tipus d’empresa sap quins són els reptes que té al davant a curt i mig termini 

però no a llarg termini. La habilitat per adaptar-se als canvis del futur és el que determina 

la supervivència a anys vista.  

Quan els treballadors estan a acostumats a unes tasques concretes que realitzen durant 

anys, és molt probable que siguin experts en aquell àmbit en concret. El problema resideix 

en el fet que, si demanes als mateixos treballadors que s’adaptin als reptes, totalment 

diferents del futur, es veuran totalment superats per els requeriments necessaris. En canvi 

els treballadors de Toyota estan entrenats i preparats per superar qualsevol obstacle 

encara que no s’hi hagin enfrontat mai.  

L’Improvement Kata i el Coaching Kata són la manera en la que Toyota ha sobreviscut al 

llarg dels anys sent líder del seu sector. 

Les empreses que vulguin replicar l’empresa nipona, no han de copiar les seves eines ni 

els mecanismes, és altament provable que no siguin útils. Han de crear els seus propis 

hàbits basats en el mètode científic dins de l’organització, i dotar als seus treballadors dels 

mecanismes necessaris per poder afrontar els reptes de futur de manera autònoma. 

 

4.1. Primeres passes 

   

Per on comencem? La resposta és fàcil, posar fil a l’agulla. L’objectiu és crear una sèrie 

d’hàbits, la única manera és fer i practicar. No serveixen només classes magistrals, 

formacions o consultors, fa falta experimentar en primera persona en situacions reals. 

Un cop establert això, s’usa el mateix Improvement Kata per implementar la cultura dels 

Katas a tota l’organització, seguint tots els passos que ja estan explicats a l’apartat 2, i 

resumits a l’apartat  2.5 d’aquest treball. 

Entendre la Direcció, canviar la mentalitat de tota l’empresa desenvolupant uns nous 

patrons de comportament. Anàlisi de la situació actual, actualitzant i reajustant 

freqüentment. Fixar la següent Target Condition, i avançar cap a la Target Condition a 

través de cicles PDCA. 

No es pot oblidar que cal fer exactament el mateix, aplicar el Improvement Kata pel cas 

del Coaching Kata. 
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Tantmateix, abans de començar amb el canvi en una empresa necessitem dues condicions. 

La primera és que els alts directius es contagiïn de les ganes del canvi. Els caps i directius 

de menys rang són els que tindran més impacte a l’hora l’aplicar l’improvement Kata, ells 

difícilment acceptaran de veritat els canvis si no veuen que els seus superiors no 

s’impliquen i també necessitaran algú que els faci de Mentor. La segona condició és la 

necessitat de tenir entrenadors pels entrenadors, gent experta que pugui corregir amb 

coneixement de causa. 

Davant la prioritat de guiar als alts directius, es formarà ràpidament un primer grup avançat 

amb l’objectiu que es familiaritzi i posteriorment estigui experimentat en la metodologia. 

4.2. Grup avançat 

El grup serà petit d’entre 4 o 5 persones, els components dels quals seran de departaments 

diversos de l’empresa i amb la màxima varietat a nivell jeràrquic, amb això s’aconsegueix 

tenir una mostra més gran de les diverses situacions reals de l’organització. Es necessitarà 

un consultor extern que sigui expert per poder assessorar i aplicar el Coaching Kata en el 

Grup avançat. 

A banda de ser els primers en familiaritzar-se amb l’Improvement Kata i practicar-lo, 

l’objectiu d’aquest grup serà desenvolupar la millor manera de implementar els Katas a 

tota l’organització.  

La millor manera de començar amb l’Improvement Kata és intentant millorar algun procés 

senzill, si es tracta d’una empresa de fabricació a la planta de muntatge, per exemple. I 

sobretot practicar de manera molt freqüent per agafar hàbits, la constant exposició a les 5 

preguntes és un bon mecanisme.  

Passat un temps d’un any aproximadament, hauran experimentat suficient per poder 

establir la següent Target Condition, expandir la cultura Kata a tota l’organització. 
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4.3. Establir-ho a tota l’organització 

El següent pas tracta d’involucrar a més personal. Es fa amb un seguit de passos 

esglaonats. El primer consta d’algun tipus de classe o formació per entrar en contacte amb 

l’Improvement Kata, el segon posa en pràctica els coneixements teòrics i en l’últim s’està 

capacitat per practicar el Coaching Kata. 

Seguint la planificació feta, els integrants del Grup avançat faran de mentors al següent 

grup que correspongui. Les persones seleccionades seguiran els passos explicats 

anteriorment, assistiran a les formacions i començaran a practicar l’Improvement Kata fent 

d’aprenents i tindran el Grup avançat de mentors. L’últim pas és el més flexible ja que no 

tothom aprèn igual de ràpid, ni està capacitat per fer d’entrenador, és per això que per 

passar a aprendre a aplicar el Coaching Kata s’haurà de demostrar una gran habilitat en 

l’Improvement Kata. 

Aquest segon grup farà de Mentor a un tercer grup i així s’anirà expandint de manera 

successiva la cultura Kata. La  Figura 4-I mostra un exemple d’una de les possibles 

planificacions de com pot anar esdevenint l’aprenentatge en el temps. 

 

Figura 4-I 
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5. Exemple pràctic 

He tingut accés a un Treball de Final de Màster que en un dels apartats es pretenia aplicar 

la metodologia Kata, i després d’analitzar-lo detingudament vaig notar que des de la meva 

perspectiva no s’estava aplicant de manera correcta l’Improvement Kata.  

Una de les idees principals de Toyota és veure els defectes com oportunitats brillants per 

poder millorar, així que vaig decidir fer aquest punt com ho faria qualsevol persona 

familiaritzada amb la cultura Kata. Podria repetir una altre vegada el que ja esta escrit, de 

manera teòrica en aquest treball, però aquest cop recolzat sobre un exemple pràctic. En 

comptes d’això he aprofitat i explicaré quines són les errades al aplicar el mètode segons 

la meva opinió i el perquè.  

Comencen de manera positiva, fent un anàlisi bastant exhaustiu de la situació actual. 

Estudien com s’estructura, es gestiona i s’administra l’empresa, observen el flux de 

processos i detallen cada un, i per últim analitzen el funcionament de la maquinaria in situ 

i extreuen la informació sobre els defectes que troben. 

La Target Condition proposada pels autors del treball és “Incrementar la producció de la 

planta PBC de 92 ampolles per minut a 140 ampolles per minut, mantenint els costos 

actuals y les forces laborals” i opino que la fixen malament. Incrementar la producció no 

pertany a una Target Condition, ja que descriu la condició a la que es vol estar en un cert 

punt del temps. A més mantenir costos i treballadors tampoc ajuda a descriure l’estat al 

que es vol arribar per satisfer les demandes dels clients.  

En aquest cas concret la millor alternativa seria centrar-se en les característiques, passos 

i els tempos del processos de producció de les ampolles. 

Després de l’anàlisi de la situació actual desenvolupen una gràfica que relaciona les 

possibles oportunitats de millora que han detectat amb el benefici en funció de la rapidesa 

d’implementació. En aquest punt jo veig que tenen una estructura mental de gestió 

orientada totalment a benefici i no estan pensant a llarg termini. Haurien d’actuar en 

concordança amb la direcció establerta. 

Per últim, crec que no s’aprofita el potencial de l’Improvement Kata que és aprendre a 

través dels cicles PDCA. Per tant en la meva humil opinió la meva conclusió es que han 

intentat aplicar l’Improvement Kata però haurien de practicar més amb un mentor que els 

redirigís en la correcta aplicació del mètode.   
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6. Conclusions  

A dia d’avui hi ha una comunitat creixent organitzada al voltant de la cultura Kata. 

S’evidencia l’increment del interès general en el tema s’ha traduït, en què fa escassos 

mesos, el llibre de referència i culte sobre la metodologia Kata al segon idioma més parlat 

del món. 

El autor que ha investigat i tret a la llum tot aquest funcionament invisible, de l’empresa 

més valuosa a dia d’avui en el sector de l’automòbil, continua treballant en el tema. Es 

dedica a compartir molta de la feina amb tothom qui vulgui endinsar-se en aquest hàbits 

que ens poden aportar tots els beneficis que he anat exposant.  

Aquest treball ha intentat extreure l’essència de la feina feta per en Mike Rother, aquest 

enginyer, investigador i professor. 

D’una banda, opino que moltes de les idees suggerides per aquesta metodologia serien 

de gran utilitzat per a qualsevol aspecte. Centrar els esforços cap a una direcció conjunta 

o aplicar un pensament científic en la presa de qualsevol decisió podria ser una bona 

manera de gestionar molts dels problemes que afrontem al llarg de la vida.  

D’altra banda però, crec que un desavantatge d’aquesta metodologia és que el 

desplegament dels Katas a una nova empresa o organització pot dilatar-se en el temps, 

fent molt complicada l’avaluació de l’èxit a causa de la seva implementació. Des del meu 

punt de vista, aquesta problemàtica podria suposar un risc i generar incertesa.  

En resum, després de llegir i aprofundir en el mètode Kata, penso que la metodologia que 

utilitza Toyota per a la gestió de persones i la millora continua, tot i tenir avantatges i 

inconvenients, és un mètode que pot revolucionar la dinàmica empresarial de les noves 

generacions, si més no, pot servir d’inspiració per a possibles adaptacions. 
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Annex 

Adjuntaré en el dipòsit de fitxers, com annex, el TFM que utilitzat per la part pràctica. 

 

 


