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Resum 

El present document tracta sobre la formació sobre com realitzar una formació sobre Lean Six Sigma a 

un grup de persones amb coneixements molt bàsics o nuls en aquesta metodologia. Lean Six Sigma és 

una metodologia enfocada a la millora de la qualitat, aquesta metodologia és un amalgama de les eines 

del Lean Manufacturing i el Six Sigma. Quan parlem de Lean Manufacturing ens referim a tot aquell 

conjunt de eines i metodologies de treball desenvolupades per Toyota després de la Segona Guerra 

Mundial i que permeten reduir els malbarataments que és donen en un procés productiu. D’altre 

banda, Six Sigma amb la seva metodologia DMAIC es tracta d’una mètode que permet identificar un 

seguit d’oportunitats de millora i abordar-les seguint la metodologia DMAIC. Aquesta compta amb cinc 

etapes ben diferenciades i un conjunt d’eines, sovint estadístiques, que ens ajuden a realitzar-les amb 

èxit. Anomenarem projecte Six Sigma a aquella oportunitat de millora que hagi estat triada per a 

implementar-se a la realitat.   

En aquest document s’hi pot trobar un apartat dedicat a l’estudi de l’evolució històrica de l’interès sobre 

la metodologia Lean Six Sigma realitzat amb l’eina Google Trends. A continuació s’hi troba una 

explicació teòrica de Six Sigma incloent la seva historia, quins són els integrants en un projecte i els 

passos de la seva metodologia. A més, dins d’aquests passos trobem explicades quines són les eines 

utilitzades per a la seva realització. Malgrat que algunes d’aquestes eines són de naturalesa estadística 

en aquest document no es descriu com utilitzar-les amb un software estadístic. Trobem també una 

explicació de les eines de Lean Manufacturing que es consideren rellevants per a ser explicades en una 

formació sobre aquest tema així com la seva historia, les mètriques utilitzades i els diferents tipus de 

malbarataments. 

En el document s’explica també un pla didàctic amb la distribució temporal d’un curs sobre Lean Six 

Sigma amb una duració de 60 hores, descrivint amb detall quins són els continguts que s’han de donar a 

cada classe. Malgrat que en aquesta descripció s’indica que en alguns moments s’haurien de realitzar 

exercicis per tal d’exemplificar de manera pràctica el que s’ha explicat teòricament, aquests no es 

descriuen en aquest Treball de Fi de Grau.  

Finalment, trobem la descripció operativa de les tres dinàmiques que estan incloses dins del pla didàctic 

del curs, aquestes permeten mitjançant la simulació de processos industrials posar en pràctica tot allò 

que s’ha explicat al llarg del curs.   
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1. Glossari 

En aquest glossari es definiran alguns termes d’ús recurrent en el document. Malgrat que alguns 

d’aquests són relativament coneguts (malbaratament, variància...) aquests es contextualitzaran.  

Lean Six Sigma:  metodologia emprada per a la millora sistemàtica, l’eliminació de malbarataments i la 

reducció de la variància. Es serveix de les eines del Lean Manufacturing i de la metodologia Six Sigma.  

Six Sigma:  metodologia que permet identificar certs temes concrets amb marge de millora, els quals 

anomenarem oportunitats, i abordar-los amb la metodologia DMAIC. Anomenarem projecte Six Sigma 

a aquella oportunitat escollida per abordar-la.  

Lean Manufacturing: conjunt d’eines desenvolupades per Toyota als anys 50 que busquen una 

producció amb igual o millor qualitat però reduint els malbarataments que trobem en aquesta.   

Metodologia DMAIC:  metodologia emprada en els projectes de Six Sigma, consta de cinc etapes ben 

definides: Define (Definir), Measure (Mesurar), Analyze (Analitzar), Improve (Millorar) i Control 

(Controlar).  

Malbaratament: s’entén com a malbaratament tot aquell conjunt d’activitats que afegeixen un cost al 

procés productiu però que no afegeixen valor al producte final, es a dir, que el client no està disposat a 

pagar per elles. Alguns exemples serien la necessitat de fer grans desplaçaments per la fàbrica, la 

necessitat de tenir un magatzem molt gran etc.  

Variància: en aquest treball quan parlem de variància s’entendrà com la dispersió que hi ha al voltant 

del valor nominal que s’hauria de centrar un producte o servei.  
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2. Introducció 

La motivació per a la realització d’aquest treball és de caràcter personal i prové d’una conversa tinguda 

amb el meu pare. Ell, després de treballar gairebé 30 anys en l’industria paperera i més de 10 com a 

encarregat d’una estucadora de paper, va rebre aquest any una formació sobre Lean Manufacturing. 

D’aquesta formació me’n va transmetre moltes coses: des del gran interès que li havien despertat els 

temes tractats fins al gran potencial d’aplicació que li veia. Reflexionant sobre aquesta conversa em vaig 

adonar de que són les persones qui ostenten càrrecs entremitjos a les plantes de producció, les quals 

moltes vegades no tenen estudis universitaris,  les qui tenen més capacitat per a aplicar les eines Lean i 

la metodologia Six Sigma. És per això que vaig decidir-me a plantejar un mètode senzill que permetés 

dotar a qualsevol persona, amb estudis superiors o sense, d’uns coneixements sobre la metodologia 

Lean Six Sigma.   

L’objectiu d’aquest treball és dotar d’unes guies generals de com estructurar una formació sobre Lean 

Six Sigma. Actualment n’existeixen moltíssimes de formacions sobre Six Sigma i Lean Manufacturing: de 

major o menor duració, online o presencials, que atorguen nivells de Blackbelt, Greenbelt etc. Després 

d’una exhaustiva recerca, no se’n va trobar cap que complís el requisit marcat com a bàsic: que 

permetés la formació de qualsevol tipus de persona, fins i tot aquelles sense estudis superiors.  En 

definitiva, aquesta formació pretén ser molt més que un simple títol que afegir al currículum, pretén 

que els participants entenguin la metodologia i siguin capaços d’aplicar-la al seu dia a dia. I, per sobre 

de tot, que els participants deixin de percebre el Six Sigma o el Lean com a eines molt complicades i que 

només poden aplicar uns pocs experts i les percebin com a eines que els poden ajudar a millorar de 

manera senzilla.  

Per a la realització del document s’ha realitzat en primer lloc una recerca teòrica sobre les bases del 

Lean Six Sigma i les seves eines. Aquesta teoria s’ha reproduït de manera més o menys resumida al 

transcurs del treball sota una premissa, l’explicació teòrica ha de permetre a qualsevol lector entendre 

de que es tracta i el seu funcionament, per tal de que en cas necessari pugi ampliar els coneixements 

amb relativa facilitat. Per a la realització de la planificació del curs s’ha seguit una principi molt clar: 

intercalar sempre la teoria amb la pràctica i afegir el màxim d’exercicis i dinàmiques per veure 

aplicacions reals de la teoria.  

Finalment vull mencionar que en cap cas aquest treball vol ser una bíblia de com s’ha d’ensenyar Lean 

Six Sigma. Existeixen moltes més eines tant de Lean Manufacturing com de Six Sigma i existeixen 

moltes altres maneres d’estructurar una formació en aquest àmbit. Tot i així, a criteri de l’autor, el pla 

didàctic descrit en el present document és una bona manera d’aconseguir el nostre objectiu principal: 

formar en Lean Six Sigma a qualsevol persona, amb estudis superiors o sense.  



Realització d’un sistema d’aprenentatge de Lean Six Sigma  Pág. 7 

 

2.1. Objectius del projecte 

Els objectius del projecte és poden resumir en:  

 Aconseguir un mètode formatiu que permeti ensenyar Lean Six Sigma a qualsevol persona:  

es tracta de l’objectiu primordial del projecte. Per entendre bé aquest objectiu cal definir però 

que s’entén com a “ensenyar”. Entenem aquest “ensenyar” com a alguna cosa més que 

aconseguir que els alumnes siguin capaços d’aplicar el mètode i totes les seves eines sense 

dificultats. L’entenem com a ser capaços de despertar un instint crític que permeti als 

participants identificar les oportunitats de millora i actuar sobre aquestes de manera 

sistemàtica amb les eines que se’ls han proporcionat.  

 Esdevenir un recull de les eines més utilitzades al Lean Six Sigma: aquest projecte té també 

com a objectiu realitzar una recerca sobre totes aquelles eines que s’utilitzen en aquest àmbit i 

després del seu corresponent anàlisi, seleccionar aquelles més útils i descriure-les de manera 

resumida però suficient per a la seva comprensió.  

 Descobrir la tendència del Lean Six Sigma en els anys futurs: actualment es parla molt sobre la 

necessitat d’implementar eines de millora. Es percep realment així? A tot el món existeix un 

interès per aquest camp o és més un interès focalitzat en els països occidentals? Aquest treball 

pretén respondre a totes aquestes preguntes i fer un anàlisi de com evolucionarà aquest terme 

en els anys futurs.  

Un cop descrits els objectius del projecte a nivell acadèmic m’agradaria mencionar aquells qui, a nivell 

personal espero assolir d’aquest projecte:   

 Aprendre i aprofundir sobre Lean Six Sigma: El fet de decidir realitzar una formació sobre Lean 

Six Sigma m’obliga a mi, com a autor, a recercar i entendre a la perfecció les diferents eines i 

metodologies per poder destriar quines són les més importants i veure com ensenyar-les. Tal i 

com deia  Ciceró, “Si vols aprendre, ensenya”. Espero doncs que aquest treball em serveixi per 

tal d’ampliar i profunditzar els coneixements que tinc sobre aquest tema, obtinguts de 

l’assignatura Tècniques Estadístiques de la Qualitat, permetent-me un coneixement suficient 

per tal de ser capaç d’emprendre projectes de Lean Six Sigma per mi sol.  

 Aprendre a ensenyar: des del meu punt de vista, és molt més difícil transmetre coneixement 

que no pas adquirir-lo. Així doncs, espero que aquest treball em sigui d’ajuda per tal 

d’aprendre una manera senzilla i estructurada de transmetre el coneixement cap a terceres 

persones. 
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2.2. Abast del projecte 

En aquest projecte es descriu el pla didàctic per a realitzar un curs de 60 hores sobre Lean Six Sigma. En 

aquest document es descriu la base teòrica de totes les eines Lean mencionades en el curs. Aquestes 

eines són realment complexes i malgrat que s’explica breument el seu mètode d’aplicació, aquesta 

explicació no és suficient per tal de permetre per si sola aplicar aquetes eines en un procés. 

El mateix passa en el cas del Six Sigma. En aquest cas s’expliquen amb detall quins són els passos a 

seguir i els seus principals objectius. Tot i així, en cadascuna de les etapes s’utilitzen un conjunt d’eines. 

De nou, malgrat que se n’explica la base teòrica aquesta no és suficient com per permetre aplicar-les en 

casos reals. Les explicacions en els apartats tant del Lean Manufacturing com del Six Sigma doncs, 

permeten aprendre les nocions bàsiques sobre cadascuna de les eines i mètodes per tal que sigui senzill 

després documentar-se si n’és necessària l’aplicació. 

Al llarg de tot el projecte és parla sobre eines d’índole estadística. Malgrat que aquestes es consideren 

crucials i esta programat en la formació que s’expliqui com aplicar-les mitjançant software estadístic, en 

aquest treball no és menciona en cap moment les instruccions per tal de realitzar-les mitjançant algun 

programa d’aquest tipus.  

Finalment, en el transcurs del pla didàctic es parla repetidament d’exemples i exercicis que serveixen 

per a il·lustrar de manera pràctica els coneixements teòrics explicats durant el curs. A banda de les 

dinàmiques aquests exercicis i exemples no s’expliquen en aquest treball.  
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3. Lean Six Sigma   

3.1. Definició acadèmica  

Lean Six Sigma és una metodologia que confia en la implicació de tot el personal per tal de millorar de 

manera sistemàtica, eliminar malbarataments i reduir la variància. A aquest efecte es serveix de la 

combinació de les eines del Lean Manufacturing  i de la metodologia Six Sigma. Addicionalment dota 

l’estructura de l’empresa amb un marc per a un canvi cap a una cultura d’implicació per a la millora 

continua per part del personal.  

El concepte de Lean Six Sigma aparegué per primer cop a un llibre titulat Leaning into Six Sigma: The 

Path to Integration of Lean Enterprise and Six Sigma escrit per Barbara Wheat, Chuck Mills i Mike 

Carnell l’any 2001. En aquest, es recalca la importància de desplegar les eines Lean conjuntament amb 

la metodologia Six Sigma. Els autors van ser els pioners en veure que les eines Lean posaven de 

manifest aquelles parts del procés amb major variància, que podia ser reduïda mitjançant la 

metodologia DMAIC.  

Lean Six Sigma doncs, és un mètode que combinant les eines tant del Lean Manufacturing com del Six 

Sigma és capaç d’atènyer i solucionar qualsevol tipus de problema en qualsevol sector. Malgrat que se 

sol pensar en una metodologia enfocada als problemes de caire industrial aquesta s’ha aplicat amb 

resultats exitosos en sectors tant diversos com el financer, el de la salut, el de la logística etc.  

La metodologia Lean Six Sigma és pot utilitzar per a resoldre tot tipus de problemàtiques, tot i així els 

projectes que ataca és tipifiquen segons si són: 

 Projectes oportunitat: aquests projectes són aquells projectes els quals hi ha una oportunitat 

per tal de fer un procés d’una manera millor. Generalment aquests processos funcionen durant 

el dia a dia i permeten el funcionament normal de la fàbrica. Tot i així, acumulen problemes 

tals com colls d’ampolla, baixos OEE etc. Que redueixen la efectivitat i productivitat de la planta 

en general. En aquests processos se solen utilitzar les eines Lean i com a suport, es pot utilitzar 

la metodologia DMAIC.  

 Projectes relacionats amb un problema: aquests projectes s’emprenen quan existeix un 

problema concret. En aquests cas si que genera un mal funcionament de la fabrica, ja sigui 

degut a aturades freqüents de la producció, alta quantitat de Scrap etc. Generalment per a 

abordar-los s’utilitza la metodologia Six Sigma que pot acabar concloent que per tal de 

resoldre’ls és convenient utilitzar alguna de les eines Lean.  
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3.2. Aplicació real 

3.2.1. Google Trends 

Per a la realització d’aquest apartat s’utilitza l’eina de Google, Google Trends. Aquesta eina esta basada 

en el buscador Google i mostra quant de sovint un terme ha estat buscat. L’eina permet buscar 

informació sobre termes concrets o bé sobre temes, en aquest segon cas retornarà informació sobre el 

terme en concret i tots aquells que l’eina consideri relacionats.  

Google Trends no dona informació sobre el volum concret de cerques sinó que ens ho indica en punts 

percentuals. És a dir, assigna un 100 al moment en que es va detectar el tràfic més gran i a la resta de 

tràfics els assigna una puntuació proporcional. És a dir, si hem tingut 1000 cerques en el moment de 

màxim tràfic, quan en tinguem 700, Google Trends hi assignarà una puntuació de 70.   

L’eina ens dona informació segons l’evolució de les cerques al llarg d’un període de temps que pot 

elegir l’usuari amb l’única limitació que el període més curt és un dia i el més llarg va des del 2004 (any 

de llançament de l’aplicació) fins l’actualitat. Addicionalment, ens permet observar quins són els països 

amb més cerques durant el període en un mapamundi.  

3.2.2. Evolució històrica 

En la figura 3.1 podem observar que l’evolució de les cerques per al tema Lean Six Sigma evoluciona de 

manera ascendent des de l’any 2004 fins a assolir el seu màxim el maig del 2007. A partir d’aquesta 

data la seva popularitat es mou al voltant d’una mitjana d’entre 75 -80 punts percentuals fins a tornar 

assolir els seus màxims al febrer de 2015. Passat aquest màxim i després d’un breu període en el que va 

baixar l’interès per aquest tema, es recupera fins a assolir puntuacions d’entre els 97 i 93 punts 

percentuals els mesos de abril i maig del 2018.  

 
Fig.  3.1.  Evolució de l’interès en cerques del tema Lean Six Sigma del 2004 a l’actualitat. 

Tal com s’ha comentat a l’apartat 3.1 Lean Six Sigma es tracta d’una metodologia que és un amalgama 

de la metodologia Lean i del Six Sigma. Si observem la popularitat d’aquests dos temes per separat 

veiem que en el cas del Lean, la seva popularitat s’ha mantingut en termes generals constant, sobre els 

80 punts percentuals, tot i tenir un lleuger ascens en els últims periodes arribant a assolir els seus pics 

de màxima popularitat en aquests. Aquesta tendència ens pot indicar un augment generalitzat de 

l’interés en el tema que caldria estudiar si es consolida en els propers mesos.  
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Fig.  3.2.  Evolució de l’interès en cerques del tema Lean Manufacturing del 2004 a 

l’actualitat. 

Resulta paradoxal però observar com el tema Six Sigma ha anat perdent popularitat al llarg del temps. 

Si observem el gràfic de la figura 3.3 podem observar que els pics de popularitat és troben entre els 

anys 2004 i 2006. Podem observar que a partir d’aquests s’inicia una clara davallada coincident amb 

l’inici de l’augment de la popularitat del tema Lean Six Sigma, al final de l’any 2006 inicis del 2007. 

Veiem que el tema modera la seva caiguda entorn als 30 punts percentuals. Aquesta estabilitat, tot i 

que amb tendència a la baixa, que observem en la figura 3.3, coincideix amb l’estabilització del tema 

Lean Six Sigma observada a la figura 3.1.  

 

 
Fig.  3.3.   Evolució de l’interès en cerques del tema Six Sigma del 2004 a l’actualitat. 

En la figura 3.4 podem veure una comparativa en termes generals dels termes de cerca Lean 

Manufacturing (en blau), Six Sigma (en groc) i Lean Six Sigma (en vermell). Si observem la imatge amb 

deteniment podem veure que malgrat que la popularitat de Lean Six Sigma ha anat augmentant, el seu 

volum total de cerques encara és molt inferior al dels temes Lean Manufacturing i Six Sigma. A més, 

veiem que comparativament el Lean Manufacturing ha anat superant en interès al Six Sigma. 

Concretament al juny del 2017 la popularitat en punts percentuals del Lean Manufacturing era de 52 

contra 25 del Six Sigma i 7 del Lean Six Sigma.  

Resulta especialment interesant també veure com és confirma la interrelació entre els tres temes. Si 

observem en deteniment la figura 3.4 veiem que els pics de popularitat i períodes de més desinterès 

són sempre coincidents. Ens hem de remuntar fins al abril - maig del 2012 per trobar una situació en la 

que no és compleix la correlació: el Lean Manufacturing va augmentar de 49 a 51 punts percentuals 

mentre que Six Sigma va passar dels 36 als 35 punts percentuals i el Lean Six Sigma dels 6 als 7 punts.  
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Fig.  3.4.  Comparació de l’interès en els temes Six Sigma, Lean Six Sigma i Lean 

Manufacturing del 2004 a l’actualitat. 

Si ens centrem en els termes geogràfics, tal i com podem observar a la figura 3.5,  veiem que el tema 

Lean Six Sigma ha estat cercat amb major intensitat tant a països del primer com del tercer món. Si ens 

fixem en aquests països podem veure que els podem agrupar segons: 

 Països occidentals: aquests països són els que han buscat el tema amb més intensitat. En 

aquesta llista trobem gairebé tots els països europeus així com els Estats Units, Canadà i 

Austràlia. Es podria atribuir aquest interès a la necessitat de reduir costos de producció per la 

creixent competitivitat dels països com la Xina, Índia, Pakistan etc. 

 Països productors de béns manufacturats: en aquesta llista hi trobaríem països com la Índia, el 

Pakistan, Indonesia, Brasil, Mèxic... Aquests països són reconeguts per a ser els països que en la 

ultima dècada han concentrat la major part de la producció de béns de consum i per tant és 

lògic que s’interessin per a la millora de la qualitat. Val a dir que hi ha una absència molt 

important en aquesta llista, la de la Xina, país en que d’altre banda hi trobem un interès en els 

temes Six Sigma i Lean Manufacturing com veiem a les figures 3.6 i 3.7.  

 

Fig.  3.5.   Països amb més volum de cerques del tema Lean Six Sigma del 2004 a l’actualitat.  Els països 

amb un blau més fort mostren aquells països amb més interès. 



Realització d’un sistema d’aprenentatge de Lean Six Sigma  Pág. 13 

 

Si observem l’interès en els temes Six Sigma (figura 3.6) i el tema Lean Manufacturing (figura 3.7) veiem 

que els països que hi apareixen són gairebé idèntics als països que apareixen en la figura 3.5. Veiem 

que apareixen dos països que no teníem en la figura 3.5 que són: la Xina i Equador. De nou es confirma 

l’estreta correlació entre els tres temes tot i que caldria estudiar els casos particulars de la Xina i 

l’Equador, especialment d’aquest primer, donada la seva rellevància com a país manufacturer.  

 

Fig.  3.6.   Països amb més volum de cerques del tema Six Sigma del 2004 a l’actualitat.  

  

Fig.  3.7.   Països amb més volum de cerques del tema Lean Manufacturing del 2004 a l’actualitat.  

Es especialment interessant veure l’evolució històrica del tema Lean Six Sigma. En les figures 3.8 i 3.9 es 

compara l’evolució del tema l’any 2016 i l’any 2006. Segons un estudi dut a tema per John Hunter1 

basat en dades de la ONU l’any 2006, els 10 països amb un índex de competitivitat manufacturera més 

alt van ser els EUA, la Xina, el Japó, Alemanya, Italià, el Regne Unit, França, Brasil, Corea del Sud i el 

Canadà. Addicionalment és mencionaven els següents països: Índia, Indonesia i Turquia. Si observem la 

figura 3.9 veiem que no només són aquests països els que es troben a la llista dels països amb més 

interès, sinó que és troben, generalment, al capdamunt d’aquesta.  
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Si observem la figura 3.8 i la comparem amb la llista dels països amb un índex més alt de competitivitat 

manufacturera de l’any 2016 elaborat per Deloitte2, veiem que de nou coincideixen gairebé calcats els 

països més interessats amb els que es troben al capdamunt de la llista. De fet els països que apareixen i 

no apareixien l’any 2006 ocupen posicions d’allò més destacades a la llista: el numero 27 en el cas de 

Sud-Àfrica o el numero 34 en el cas de l’Aràbia Saudita. Podem concloure doncs, que aquells països on 

s’hi concentra més activitat manufacturera són aquells qui s’interessen amb més intensitat pel tema 

Lean Six Sigma.  

 

Fig.  3.8.   Països amb més volum de cerques del tema Lean Manufacturing l’any 2016  

 

Fig.  3.9.   Països amb més volum de cerques del tema Lean Manufacturing l’any 2006 
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Una bona manera de veure l’evolució del Lean Six Sigma i de les dues grans àrees que el componen, el 

Lean Manufacturing i el Six Sigma, és observar la tendència de les cerques relacionades amb la formació 

en aquests àmbits. Si ens fixem en les figures 3.10, 3.11 i 3.12 podem observar que la tendència es 

clarament a l’alça, a excepció d’en el cas del Six Sigma (figura 3.12) en la que és manté més o menys 

estable. Això ens indica que mundialment existeix un interès creixent per a formar-se en aquest 

aspecte, fet que de retruc, ens indica que hi ha feines que demanden aquest tipus de perfil. Així doncs 

podem veure que previsiblement el Lean Six Sigma, el Six Sigma i el Lean Manufacturing seran temes 

que seguiran clarament sent un focus d’interès en aquells països més industrialitzats.  

 

Fig.  3.10.  Evolució de les cerques en el tema Lean Six Sigma  Certification des del  2004 fins l’actualitat. 

 

Fig.  3.11.  Evolució de les cerques en el tema Lean Certification des del 2004 fins l’actualitat. 

 

Fig.  3.12.  Evolució de les cerques en el tema Six Sigma des del 2004 fins l’actualitat. 
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4. Metodología Six Sigma 

S’entén com a Six Sigma el conjunt de tècniques i mètodes utilitzats amb l’objectiu de la millora del 

resultat d’un procés. La metodologia està basada en la identificació i eliminació de les causes dels 

defectes i la reducció de la variància a través de mètodes estadístics i una estructura de persones 

formades en la metodologia.  

4.1. Historia 

El mètode com a tal neix l’any 1986 de la ma de William Smith i Bob Galvin, ambdós enginyers de 

Motorola. Aquests van ser els primers a implementar la idea de la millora contínua en un procés 

industrial amb l’objectiu d’obtenir un procés capaç de produir a llarg termini amb menys de 3.4 

defectes per milió d’oportunitats. Aquell procés que deixa 3.4 defectes per milió és aquell procés que és 

capaç de fabricar dins d’un interval de sis cops la variància a partir de la mitjana. El nom del mètode 

prové de la recerca d’un procés amb aquestes característiques, ja que sigma és la lletra grega que 

defineix la variància i es busca un procés amb un interval de Sis Sigma (Six Sigma). 

Amb l’objectiu d’obtenir processos Sis Sigma, Galvin i Smith van iniciar el desenvolupament d’una 

metodologia de identificació i aprofitament d’oportunitats l’any 1981 que conclogué amb l’anomenada 

metodologia MAIC (Mesure, Analize, Improve, Control) i la implementació d’eines estadístiques tals 

com l’anàlisi de capacitat de processos. Aquestes millores valgueren a Motorolla el premi Malcom 

Baldridge National Quality Award l’any 1988.  

L’any 1989 Motorolla feu de la metodologia Six Sigma un dels seus bucs insígnia. Això va fer que la 

metodologia emprada per Motorolla s’estengués per altres corporacions tals com Kodak o Xerox. Una 

d’aquestes fou IBM qui millorà la metodologia MAIC afegint-hi, l’any 1990, una etapa prèvia 

anomenada Define establint així la metodologia DMAIC que ha arribat als nostres dies.  

La terminologia basada en arts marcials que s’utilitza actualment per a definir els professionals en la 

metodologia (Blackbelt, Green Belt, Yellow Belt etc.) s’introduí l’any 1989 per part de Mikel Harry. A 

partir d’aquesta primera classificació s’anaren afegint els termes Champion, Master Black Belt etc. que 

coneixem actualment.  

No es pot parlar de l’historia del Six Sigma sense parlar del cas de General Electric. Al 1995 el CEO de la 

companya Jack Welch va definir l’objectiu de aconseguir processos Six Sigma al cap de 5 anys. Jack 

Welch no només dotà de recursos econòmics als projectes sinó que garantí un fort suport per part de la 

direcció. Fins al punt que un 40% del bonus de promoció dins l’empresa depenia de l’èxit 

d’implementació de projectes Six Sigma. Aquestes accions, juntament amb una aposta per a la formació 

del personal creà una organització que configurà un cas d’èxit de la metodologia. General Electric 

aconseguí un estalvi de més de 700 milions de dòlars en només tres anys (del 1995 al 1998). 
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4.2. Integrants en un projecte Six Sigma 

La realització d’un procés Six Sigma requereix d’un equip de persones amb rolls molt diferents. Tot i que 

no és necessari tenir tots aquests perfils a l’organització per tal d’abordar projectes Six Sigma, els més 

freqüents són els de Champion, Black Belt i en menor mesura Green Belt. Les figures del Master Black 

Belt i del Coordinador solen trobar-se en organitzacions grans i amb la metodologia ja molt arrelada.  

Les seves tasques són:  

 Champion o sponsor: és un membre de la direcció. És imprescindible que aquest tingui 

capacitat de decisió ja que serà la persona qui apadrinarà el projecte Six Sigma. Servirà 

d’interlocutor entre els Black Belts i la direcció i procurarà subministrar-los els recursos que els 

siguin necessaris. És interessant també que sigui coneixedor de la metodologia Six Sigma i la 

comparteixi. No tots els projectes Six Sigma tenen un champion, tot i així és molt recomanable 

ja que augmenta les seves possibilitats d’èxit.  

 Black Belt: és expert en la metodologia Six Sigma i serà la persona qui lideri el projecte i 

assessori a la resta de integrants de l’equip. És fonamental que tingui la possibilitat de dedicar 

una part important del seu temps al projecte. En general són els Black Belts qui identifiquen les 

oportunitats de millora i proposen nous projectes a la direcció. Reben una formació en la 

metodologia i són també experts en les eines i software estadístics.  

 Green Belt: són persones coneixedores del mètode DMAIC i les eines i principis estadístics de 

la qualitat però no en són experts. Són perfectament capaços de identificar millores i dur a 

terme projectes de petita envergadura però no estan capacitats per a liderar projectes més 

grans. Generalment formen part dels equips dels Black Belt i reben una formació de 4 – 6 dies. 

No necessàriament són operaris sinó que poden ser també directius, treballadors etc.  

 Master Black Belt: sol actuar com a consultor intern per a l’altra direcció i per al Champion. 

Normalment és una persona amb un gran coneixement i experiència en la metodologia i les 

eines estadístiques. Forma als Black Belt i els assessora, especialment en els projectes de gran 

complexitat.  

 Coordinador:  no és necessari que sigui un expert en Six Sigma però si que conegui els aspectes 

metodològics i organitzatius. Freqüentment és un membre del comitè de direcció. Ajuda a 

seleccionar projectes i equips i s’ocupa de fer el seguiment dels avanços realitzats en els 

diferents projectes. Algunes vegades el coordinador i el Master Black Belt són la mateixa 

persona.  
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4.3. Metodologia DMAIC 

 Six Sigma es basa en una metodologia que es compon dels següents passos: 

4.3.1. Definir (Define) 

L’etapa definir té per objectiu deixar clar quin és l’objectiu i abast del projecte. És en aqueta etapa en la 

que es defineixen els equips que hi treballaran i els rolls de les persones que estaran en aquests. En 

aquesta etapa el contacte amb el client és un factor clau ja que permet saber si realment el projecte de 

millora va enfocat a millorar allò que per al client és rellevant i si els objectius marcats són suficients per 

satisfer aquests. Amb aquest objectiu s’utilitzen les tècniques per escoltar la veu del client (Voice of 

Costumer o VOC). És de vital importància en aquesta etapa definir quina és la situació de partida. Els 

documents amb més rellevància durant aquesta fase són: el SIPOC i el Project Charter. El SIPOC és un 

diagrama que permet fer-se una idea a alt nivell del procés que es vol millorar. Aquest diagrama consta 

de una descripció dels proveïdors (Supliers) del procés, del que ens aporten aquests proveïdors (Inputs), 

dels Outputs d’aquest procés i dels clients (Customers). Ens dona també una idea a alt nivell del procés 

(Process) en forma de diagrama de blocs. És important incloure en aquest diagrama, encara que sigui 

de forma generalista, les diferents parts del procés. 

 

Fig.  4.13. Exemple d’un SIPOC 

El Project Charter és un document signat per tots els integrants de l’equip que té per funcionalitat 

definir clarament: 

 Equip del procés de millora: es definirà clarament qui és el Blackbelt, qui és el Champion i 

quins són la resta de membres designats per a dur a terme el procés de millora. 

 Objectius del projecte: es farà una descripció de manera concisa dels objectius del projecte. És 

molt important que aquests objectius portin a un estalvi econòmic o a una millora substancial 

en aspectes considerats fonamentals pel client.  
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 Quantificació dels objectius: quantificació de l’impacte que tindria sobre l’empresa el 

compliment dels objectius anteriorment mencionats. Generalment es tradueix en beneficis 

econòmics però també es pot quantificar els beneficis sobre el client.  

 Àmbit i recursos del projecte: es delimita clarament quin és l’abast del projecte i quins són els 

recursos econòmics que s’està disposat a invertir-hi.  

 Planificació temporal: es planifica quines seran les duracions de les  diferents etapes. 

                                                          
Fig.  4.14.  Exemple d’un Project Charter 

4.3.2. Mesurar (Measure) 

L’objectiu d’aquesta etapa és plantejar-se preguntes que siguin rellevants per entendre el nostre procés 

i poder-les respondre d’acord amb les dades recollides. A aquest efecte es defineixen com a rellevants 

les següents accions: realització d’un diagrama de procés i plantejament de preguntes en base aquest, 

validació del sistema de mesura i recollida de noves dades i resposta de les preguntes plantejades. Són 

útils les següents eines:  

 

4.3.2.1. Diagrama de procés: 

Aquest es realitza un diagrama de procés en base al realitzat en el SIPOC. Aquest diagrama es fa al 

màxim nivell de detall i incloent totes les operacions rellevants per al procés. Es tracta d’una 

representació gràfica del procés que té l’objectiu de resumir i permetre la comprensió dels passos que 

segueix un producte o servei des de que s’encarrega fins que s’entrega al client. Se sol representa sense 

entrar en paràmetres excessivament tècnics. S’utilitzen per a la seva representació:   
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 Objectes de flux: Activitats, esdeveniments o rombes de decisió. Es tracta dels objectes més 

utilitzats. 

 Objectes de connexió: serien les “fletxes” que uneixen els diferents objectes de flux. Poden ser 

flux d’informació o del producte.  

 Artefactes: s’utilitzen per a definir objectes o informacions que són necessàries per al correcte 

desenvolupament d’una activitat o esdeveniment. Un exemple en seria: per a l’activitat 

‘comprovar si queda stock del producte X’ ens fa falta l’artefacte llista d’inventari.  

 

Fig.  4.15.  Exemple d’un diagrama de procés 

S’utilitza aquest diagrama com una eina de suport per tal de formular-se preguntes sobre el procés. 

Aquestes preguntes han de ser concises i poder ser respostes en base a mesures, per exemple, algunes 

de les preguntes que es podrien formular en vista al diagrama de la figura 4.15 serien: Quant triga la 

pizza en cada etapa? Es triga més a repartir la pizza a la zona A o a la zona B? Hi ha pizzes que un cop 

preparades no poden entrar al forn perquè ja està ple?... 

 

4.3.2.2. Diagrama d’afinitat 

Aquesta eina és especialment útil per a obtenir idees d’un problema que no està especialment definit. 

Val a dir que aquest diagrama no dona la solució per aquest però si que ajuda a tenir una idea dels 

factor que el poden estar causant. Per a la realització d’un diagrama d’afinitat s’utilitzen Post It.  El 

procediment de realització és el següent:  

 El líder o facilitador informa al grup de l’objectiu de la reunió. Aquest exposa el tema sobre el 

qual es realitzarà el diagrama d’afinitat i reparteix Post It als participants.  

 Cadascun dels assistents escriu les seves idees en els Post It durant un temps de 10-15 minuts. 

Aquestes han de ser concises i poder-se escriure de manera breu. 
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 A continuació els membres de l’equip enganxen els seus Post It en una superfície a la vista de 

tothom. A continuació aquelles idees que són equivalents s’ajunten (es posa un Post It sobre 

l’altre) i les idees que tenen relació entre si s’agrupen en àrees. Un cop es tenen les àrees es 

pot posar un títol a sobre d’aquesta.  

 

Fig.  4.16. Exemple d’un diagrama d’afinitat 

4.3.2.3. Recollida de dades 

En la major part dels projectes existeixen dades ja recollides que permeten respondre algunes de les 

preguntes plantejades. Es important però validar que aquestes dades ja recollides són correctes, a 

aquest efecte s’utilitzen els tests en paper probabilístic, aquests permeten veure si aquestes dades 

s’adeqüen a una distribució aleatòria (habitualment la normal) i per tant no han estat manipulats. 

En cas que aquestes dades no siguin validades o bé no siguin suficients per a respondre les preguntes es 

procedeix a la recollida de dades noves. En primer lloc però, cal validar que el sistema de mesura 

utilitzat per a la presa d’aquestes dades ens donarà dades que seran vàlides. Amb aquest objectiu 

s’utilitzen els estudis de repetibilitat i reproductibilitat o estudis R&R, un estudi R&R permet classificar 

les causes de variabilitat en tres grans blocs: 

 Variabilitat entre peces: aquesta variabilitat és la variabilitat natural d’un procés i ve donada 

pel fet que no és possible que dues peces siguin exactament iguals.  

 Variabilitat deguda a la repetibilitat: aquesta variabilitat ens la dona el fet que el mateix operari 

al mesurar la mateixa peça dues vegades no obtingui exactament els mateixos resultats. En el 

cas que sigui molt alta caldrà formar als operaris en els mètodes de mesura. 

 Variabilitat deguda a la reproductibilitat: aquesta variabilitat ens la dona el fet que diversos 

operaris obtinguin resultats diferents al mesurar la mateixa peça. En el cas que sigui molt alta 

és senyal que el procediment utilitzat per la mesura no està del tot clar i per tant s’ha de 

detallar millor. 
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Una vegada validat el sistema de mesura és necessària la presa de dades. Donat que aquestes dades les 

prendran diferents operaris en diferents moments del dia, cal que el procediment operatiu estigui 

sempre molt clar. Aquestes es poden prendre de diverses maneres, en distingim però, dos casos. En 

primer lloc aquelles mesures orientades a conèixer una magnitud desitjada: dimensió d’una cota, 

temperatura, rugositat etc.  Aquestes primeres es prenen amb un sistema de mesura validat segons els 

criteris ja explicats i s’utilitzen com a Y del sistema. 

En altres casos ens interessa recollir la ubicació o tipologia de defecte que es produeix sobre una peça. 

En aquests casos pot ser útil utilitzar una plantilla. Aquestes, que han de ser de fàcil interpretació, 

permeten indicar de forma visual el lloc i la tipologia de defecte. És molt important tenir en compte en 

la metodologia de presa de dades el tractament que se’ls vol donar, especialment si es volen 

estratificar.  

4.3.3. Analitzar (Analyze) 

L’etapa analitzar comença amb un coneixement profund del procés a millorar degut a les activitats 

desenvolupades durant l’etapa mesurar. Amb aquest, adquirit a l’etapa anterior es pot veure si els 

objectius plantejats a l’inici són excessivament ambiciosos o al contrari, ho son massa poc. Generalment 

es procedeix a revisar el Project charter.  

Aquesta etapa és caracteritza per a la generació de hipòtesis a partir de les dades recollides a l’etapa 

mesurar i la aprovació o refutació d’aquestes. Per a l’estudi d’aquestes inicialment s’analitzen les dades 

històriques a fons. És molt important comptar amb unes eines que ens permetin saber si les diferències 

entre els resultats obtinguts i els resultats desitjats són significatius o bé es deuen a la variabilitat 

natural. Per a poder saber-ho comptem amb el contrast d’hipòtesi.  

La major part de les vegades dur a terme un estudi només amb dades històriques és impossible ja que 

les instal·lacions canvien, tenen deteriorament o simplement les successives reparacions han modificat 

la maquinaria. Així doncs, si amb les dades històriques no tenim unes conclusions prou fiables  és 

especialment útil el disseny d’experiments.  

 

4.3.3.1. Contrast d’hipòtesis: 

El contrast d’hipòtesi és una metodologia que s’utilitza per a saber si una propietat que se suposa a una 

certa població (una mitjana, una variància...) és compatible amb aquella que s’ha observat a una mostra 

d’aquesta població. Per exemple, és comprova si la diferència entre la mitjana d’una mostra i la mitjana 

d’una població és suficientment gran com per considerar que aquella mostra no pertany a la població o 

bé no ho és prou i per tant, pertanyen a la mateixa població. Seran rellevants els tests de diferència 

entre mitjanes i entre variàncies.  
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Per a realitzar aquests tests és parteixen de dues hipòtesis: 

 Hipòtesi nul·la (H0): aquesta hipòtesi s’accepta com a bona de bon principi. Aquesta mai es 

considera provada tot i es pot refutar. Es considera sempre la igualtat, ja sigui la igualtat entre 

mitjanes, entre variàncies etc.  

 Hipòtesi alternativa (H1):  Aquesta hipòtesi és la que es vol provar, refutant així la hipòtesi 

nul·la. Alguns exemples en serien: desigualtat entre mitjanes o variàncies o que una mitjana o 

variància sigui més gran que l’altre. 

Per tal de refutar la hipòtesi nul·la s’utilitza la distribució de probabilitat de referència. Aquesta 

distribució és aquella que se suposa que segueix la propietat de la població i ens indica quant de 

probable és obtenir un valor. Per tal de saber si es pot acceptar o rebutjar H1 s’observa la posició de 

l’estadístic de prova a la distribució de referencia. L’estadístic de prova és un valor que varia depenent 

del test estadístic realitzat i és calcula a partir de la propietat de la mostra i dels paràmetres de la 

distribució de la població. La distribució de referència es diferencia en dues àrees: 

 Zona d’acceptació de H1: marcada en vermell a la figura 4.17. Si el nostre estadístic de prova 

cau en aquesta zona acceptarem H1 i rebutjarem H0. 

 Zona de rebuig de H1: marcada en blanc a la figura 4.17. Si el nostre estadístic de prova cau en 

aquesta zona acceptarem H0 i rebutjarem H1. 

La probabilitat de que rebutjar la hipòtesi H0 s’anomena confiança i es correspon a la zona marcada en 

blanc a la figura 4.17.  

 

Fig.  4.17. Exemple d’una distribució de probabilitat de referencia, en aquest cas la normal amb una 

confiança del 5%.  
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4.3.3.2. Disseny d’experiments 

El disseny d’experiments o DOE, per les seves sigles en anglès és tracta d’una tècnica estadística que ens 

permet, a partir d’una quantitat raonable d’experiments, dir quins són els factors (X) que afecten a la 

nostre sortida (Y) i de quina manera ho fan.  

La definició de les nostres X es basa en aquell coneixement que ja tenim sobre el procés. Si se sap que el 

nostre procés s’altera molt en dies de pluja, és convenient incloure la humitat com a X, mentre que si el 

nostre procés no té cap tipus de alteració entre l’estiu i l’hivern, no és necessari incloure la 

temperatura.  

És habitual descobrir que les nostres X estan interaccionant. Una interacció és el fet que, augmentar o 

disminuir el valor de una variable repercuteix directament en una altre. Un exemple quotidià en seria 

l’alcohol i els antibiòtics, on els segons perden l’efecte en presencia del primer.  

En un disseny d’experiments al final és pot arribar a trobar una equació, del tipus lineal, que ens 

aproximi com afectarà a la nostra Y el canvi en una de les X. Un exemple per a un disseny amb tres X on 

s’inclouen totes les possibles interaccions en seria el següent:  

 

Tot i així no tots els factors tenen perquè ser significatius. És definirà com a no significatiu aquell factor 

que és trobarà dins d’una campana normal centrada en 0, es a dir, que serà pràcticament 0. Aquells 

factors significatius seran els que tindran els seus factors diferents de 0. Per a poder distingir entre 

aquests és fa un test en paper probabilístic normal. En el de la figura 4.18, observem que els factor 

significatiu és A mentre que la resta no ho són.   

 

Fig.  4.18. Exemple dels factors significatius per un disseny fraccional complet amb tres factors.  
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L’estratègia experimental més útil per tal d’estimar l’efecte de la resposta són els dissenys factorials 

complets. Aquests es basen sobre la premissa que un factor només pot prendre dos valors: alt o baix. 

En un disseny factorial complet, s’estimen totes les possibles combinacions que poden tenir els k factors 

de l’experiment. Així doncs el nombre d’experiments bé donat per a la següent formula, on k és el 

nombre de factors. 

 

Un exemple d’un diseny factorial complet per a tres factors, on 1 és considera com a factor en nivell alt I 

-1 com a factor en nivell baix, seria:  

 

Fig.  4.19. Exemple d’un disseny d’experiments factorial complet amb tres factors. 

Cal tenir en compte però que per un sistema amb 6 factors caldrien 26 experiments, és a dir, un total de 

64 experiments, si fosin set factors, en caldrien 128 etc. Donat que la realització d’experiments pot tenir 

un cost elevat, sovint s’utilitzen els disenys factorials fraccionats. Aquests es regeixen segons:  

 

Si posem per cas un exemple de 2 4-1, enlloc de 16 experiments en serien necesaris 8. El principal 

problema però és que no és poden generar totes les combinacions possibles com en el cas anterior. Per 

axiò ens caldràn els generadors. Un generador es defineix com a les interaccions que necesitem per tal 

d’emplenar les columnes que ens falten. Depenent del numero de factors que composen els 

generadors tenim la resolució de l’experiment. És a dir, si en tenim 4, com a la figura 4.20 seria un 

sistema de resolució IV , si en tenim tres (A=BC), seria un sistema de resolució tres etc.  

 

Fig.  4.20. Exemple d’un disseny d’experiments factorial fraccionat amb quatre factors 
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El principal problema dels generadors és que ens poden induir a confusions. Si tenim en compte la 

propietat que ens diu que A*A = B*B = ... = 1. Podem observar que, en el cas de la figura 4.20 tenim les 

següents confusions:   A = BCD, B = ACD, C = ABD, D = ABC, AB = CD , AC = CB.   

Existeix una propietat que ens indica que: les interaccions de tres factors o més mai són significatives. 

Així doncs, en el cas anterior, no tenim cap problema amb els casos en que A = BCD, B = ACD etc. Veiem 

però que si surt com a significativa la interacció AB no podrem saber si realment és AB o bé és CD. 

La resolució d’un disseny factorial és un paràmetre crucial en el disseny d’experiments. És convenient 

no utilitzar mai resolucions de III ja que és confondrien interaccions amb factors principals (A = BC), les 

resolucions IV cal evitar-les sempre que sigui possible ja que requeriran de desconfusions en el cas que 

tinguem interaccions significatives. Els sistemes amb resolució de V o més, no presenten confusions 

factibles. A la següent figura veiem marcat amb vermell els dissenys que cal evitar sempre, i en groc els 

que és recomanable evitar perquè poden requerir de desconfusions. Factors són el nombre de factors 

mentre que run són el nombre d’experiments a realitzar.  

 

Fig.  4.21. Taula en la que s’indiquen els dissenys factorials a evitar (extreta del software Minitab).  

4.3.4. Millorar (Improve) 

A aquesta etapa és en la que es decideix quines millores implementar i la manera de fer-ho a partir del 

coneixement adquirit a l’etapa analitzar. A la vista de les causes dels problemes doncs, es genera una 

llista de possibles solucions a partir de l’aportació dels integrants del projecte i en ocasions d’altres 

convidats, com podria ser el Champion.  

A continuació es procedeix a seleccionar quina de les millores és la més optima. És indispensable en 

aquesta etapa la participació del Champion. Per tal de prendre la millor decisió s’utilitzen eines com: 

 Matriu d’esforç-impacte: eina que ens permet classificar les solucions segons el grau d’esforç 

per tal d’implementar-les i l’impacte que tindran.  

 Matriu de priorització: eina que permet acordar criteris per tal de ponderar la millor solució. 

Per a realitzar-la es decideixen un conjunt de criteris els quals se’ls assigna un pes i a cada 

solució se li assigna una puntuació per a cada criteri. Finalment, la puntuació total d’una solució 

és el sumatori de puntuació x ponderació del criteri.  
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Fig.  4.22. Exemple d’una matriu esforç-impacte (esquerra) i d’una matriu de ponderació (dreta).  

Un cop decidida quina és la solució més òptima és important assegurar que la solució no generarà més 

problemes dels que realment soluciona. Per fer-ho comptem amb dues eines: l’Anàlisi Modal de 

Fallades i Efectes (AMFE) i la prova pilot.  

 

4.3.4.1. Anàlisi Modal de Fallades i Efectes (AMFE) 

L’AMFE del procés no implica la realització de cap tipus de prova. S’utilitza per tal de preveure les 

causes de les fallades i valorar les conseqüències d’aquestes. Es tracta de valorar, de manera numèrica, 

la gravetat, capacitat de detecció i probabilitat que és produeixin aquetes fallades. Amb aquests valors 

es calcula l’índex de prioritat de risc (IPR). Com més alt és l’IPR d’una fallada més prioritàries seran les 

accions empreses per tal d’evitar-la.  

Generalment a partir de la realització d’un AMFE les accions se solen orientar cap a: 

 Reduir la probabilitat de ocurrència de la fallada: és la opció més preferible, ens porta a 

canviar el disseny del procés o producte de manera que el nou redueixi les possibilitats al 

mínim les possibilitats que és produeixi la fallada. 

 Augmentar la probabilitat de localització: consisteix a implementar sistemes que permetin 

detectar la localització i motiu de la fallada amb rapidesa.   

4.3.4.2. Prova pilot 

Es tracta de posar en pràctica la solució proposada a petita escala. S’utilitza per tal d’assajar una 

implantació a gran escala i extreure conclusions de la millor manera de fer aquesta implantació. Per tal 

de realitzar una prova pilot és necessari: 

 Crear un equip de seguiment: que pot ser el mateix del projecte. 

 Planificar la prova: és a dir, decidir on i quan és farà assegurant que es reprodueixen de la 

manera més fidedigna les condicions reals. Cal també definir les mètriques que s’utilitzaran i 

pensar com s’avaluaran els resultats a més de formar a totes aquelles persones que hi estaran 

involucrades.  

 Realitzar la prova i avaluar els resultats.  
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4.3.5. Controlar (Control) 

L’objectiu d’aquesta etapa és aconseguir que totes aquelles millores que s’han implementat durant 

l’etapa millorar es converteixin en la nova manera de funcionar. Un procés que està ben definit i 

estandarditzat és aquell que està: 

 Entès:  és a dir que tot el personal de la planta entén que es tracta d’una manera millor de 

funcionar que l’anterior i que per tant, val la pena implementar.  

 Documentat: en la documentació ha de quedar clar quina és la finalitat del procés, qui són els 

responsables de la implementació i ha de contenir de manera clara i concisa qui són els 

proveïdors-clients, inputs-outputs, com s’han de realitzar les activitats, el diagrama de flux etc.  

 Controlat: a partir d’uns indicadors i procediments que permetin, a través d’un quadre de 

comandament, realitzar el seu seguiment.  

 Apunt per a la millora continua: malgrat que s’hagin assolit els objectius, sempre existeix un 

marge de millora. És important estar atents a les noves oportunitats per tal de introduir noves 

millores o fins i tot iniciar un nou projecte Six Sigma.  

Per tal de donar per finalitzada aquesta etapa és necessari també realitzar una valoració dels resultats 

del projecte tant financers com no financers per veure si s’han assolit, o no, i fins a quin punt. Aqueta 

valoració, especialment la dels resultats financers, és important que no estigui inflada i que no inclogui 

els costos de formació. Una bona estratègia per tal que no sigui discutida és comptar amb l’aval del 

departament de comptabilitat.  

Per tal de donar per acabada l’etapa controlar, i amb ella el projecte Six Sigma, cal tancar el projecte. Al 

fer-ho cal assegurar que no queden tasques per fer, i en el cas que en quedin, cal deixar clar qui és el 

responsable d’implementar-les i quan s’implementaran.  

En aquesta etapa, per tal de controlar el procés, ens és especialment útil el control estadístic de 

processos.  

4.3.5.1. Control estadístic de processos 

L’objectiu del control estadístic de procés és tenir el procés estable centrat al valor nominal a base 

d’actuar quan hi ha una causa asignable. Serveix també per apendre del proces a base d’identificar els 

seus patrons de comportament i prevenir les grans variacions. El control estadístic de processos és una 

eina especialment útil per evitar el sobreajust, és a dir, ajustar el procés quan realment no era necesari. 

El sobreajust porta a augmentar la variabilitat d’aquest.  
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Quan ens trobem davant d’una variació del procés aquesta pot ser deguda a dos causes:  

 Variabilitat natural del procés: són moltes però produeixen poques variacions. Són part 

inerhent al procés i molt dificils d’eliminar.  

 Causes asignables: es donen poques vegades però produeixen grans variacions. Són fàcils 

d’identificar i eliminar.   

L’eina que utilitzem per tal d’identificar si és tracta de variabilitat natural o una causa assignable és un 

gràfic. Cada gràfic té tres paràmetres: una línia central, que ens indica on esta centrat el procés, un límit 

de control superior i un límit de control inferior. Aquests límits normalment es situen a tres desviacions 

tipus respecte la línia central i es calculen a partir de les característiques del procés i no tenen res a 

veure amb les toleràncies.  

La implementació d’un procediment de control estadístic de processos consta de dues fases: 

 Fase 1: en aquesta fase és construeixen els gràfics de control de referència. Es segueix un 

procés iteratiu en el qual és realitza un primer càlcul dels límits de control i s’observen els punts 

que en queden fora. Si aquests són deguts a causes assignables es retiren del càlcul i és tornen 

a calcular els límits. Aquests límits no són fixes, en el cas que hi hagi un canvi significatiu sobre 

el procés és necessari tornar-los a calcular.  

 Fase 2: consisteix en la utilització en temps real d’aquests gràfics. Si al introduir les ultimes 

veiem que el punt ens surt fora dels límits podem observar que cal prendre mesures. Utilitzant 

aquest sistema podem detectar i corregir ràpidament els descentraments.  

 

 Fig.  4.23. Exemple d’una gràfica de control amb dues causes assignables. El límit superior és 9,47 i   

l’inferior 0,9. Tots els punts dins d’aquests són deguts a variabilitat natural.   
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5. Lean Manufacturing 

El sistema de producció Lean es un tipus d’organització de la producció que inclou el global d’actors 

involucrats en aquesta: des dels proveïdors fins als clients passant per tot el conjunt d’operacions. Es 

busca que aquesta producció exigeixi menys capital, menys esforç humà, menys espai i menys temps 

per fer productes amb la mateixa o millor qualitat i menys defectes.  

5.1. Historia 

El terme Lean apareix per primer cop al públic general en un article dels professors Womak, Jones & 

Roos l’any 1990 anomenat The Machine That Changed The World. El terme Lean Manufacturing, a 

partir d’aquell moment, passar a ser el terme genèric universalment acceptat per a descriure el conjunt 

de eines i sistemes de gestió i producció desenvolupades per Toyota i que conformen l’anomenat 

Toyota Production System (TPS). 

Malgrat que prèviament a Toyota existien alguns sistemes de producció que es podrien considerar Lean 

com serien: el concepte de peces intercanviables introduït per Eli Whitney l’any 1798, la producció 

estandarditzada i la divisió del treball implementat a les línies de producció en sèrie de Henry Ford l’any 

1913 o bé la introducció de la varietat de models per a cobrir les diferents necessitats del mercat 

implantat per Sloan a General Motors als anys 20; no fou fins als anys 50 que es comença a implantar el 

Toyota Production Sistem o Lean Manufacturing que ha arribat fins als nostres dies.  

Tot i així, anteriorment a la Segona Guerra Mundial Toyota ja havia començat a implementar algunes 

d’aquestes eines. Sakiichi Toyoda, al principi de segle, impulsà la introducció d’unes màquines tèxtils 

que s’aturaven de forma automàticament en cas que hi hagués un fil trencat (Jidoka). Més tard, als el 

anys 30, Kiircho Toyoda, comença els embrions de la producció Just In Time (JIT) i de la millora contínua 

(Kaizen) en el desenvolupament del primer automòbil de la companya.  

Al final de la Segona Guerra Mundial però, les necessitats per a la millora de la eficiència de la producció 

s’accentuaren al trobar al Japó un mercat marcat per la falta de matèries primeres i una demanda d’una 

molt diversa de productes en petites quantitats. Aquesta situació juntament amb el repte de Kiircho 

Toyoda, president de Toyota, de posar-se al dia amb Estats Units en 3 anys impulsà a Taiichi Ohno i a Eji 

Toyoda, a un viatge per aquest país amb la intenció d’aprendre del sistema de producció americà.  

Ohno i Toyoda s’adonaren que el sistema utilitzat era impossible d’extrapolar al Japó de postguerra, tot 

i així, trobarà la inspiració en la visita dels supermercats americans. En aquesta s’adonaren que les 

ordres de fabricació havien de venir donades per les ventes dels productes, des del final de la línia de 

producció, enlloc que des de l’inici. En altres paraules, s’adonaren de la necessitat de passar del sistema 

Push al sistema Pull. Les idees recollides en el seu viatge juntament amb les que havia tingut Ohno 

durant els seus anys de encarregat del taller nº2 de la planta de Toyota Koromo configuraren l’embrió 

del Toyota Manufacturing System que desenvolupà juntament amb Eichi Toyoda.  
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5.2. Principis del Lean Manufacturing 

Existeixen 6 principis que sostenen el pensament Lean: 

Minimització de defectes: es busca obtenir la màxima qualitat sense necessitat de cap tipus de 

reprocessat. Es a dir, es busca una producció amb 0 defectes.  

Gastar recursos en operacions que aportin valor: en un procés Lean s’entén com a valor tot aquella 

operació o acció sobre el producte o servei que afegeix un valor sobre pel qual el client està disposat a 

pagar.  Es classifiquen les operacions en tres tipus depenent del seu valor: 

 Activitats de valor afegit (Value Added): són aquelles operacions, com ja s’ha dit, que 

transformen el producte o servei i el consumidor esta disposat a pagar per elles. Es molt 

important que es realitzin correctament a la primera. 

 Activitats sense valor afegit (Non Value added): qualsevol activitat que no compleixi els 

requisits anteriors i requereixi de temps o recursos per portar-se a terme. 

 Activitat imprescindible per afegir valor: existeixen alguns tipus de activitat que no afegeixen 

valor però tot i així són necessàries per dur a terme les  activitats que si que n’afegeixen. Alguns 

exemples en serien: manteniment, recursos humans, comptabilitat etc.  

Un estudi del Lean Entreprise Research Centre3 datat en l’any 2000 ens mostra que les activitats que 

afegeixen valor són una part mínima de totes aquelles activitats que es duen a terme: 

Tipus d’activitat Industria Serveis 

Valor afegit 5% 1% 

Sense valor afegit 60% 49% 

Necessàries per afegir valor 35% 50% 

 

Millora continua: dirigir el nostre mètode de producció cap a la reducció de costos i malbarataments, 

l’augment de qualitat i productivitat tenint en compte que mai s’arriba a la perfecció.  

Sistema de producció Pull: produir sempre allò que sigui necessari en base a les vendes que es 

produeixen al final de tot del procés. Es a dir, minimitzar la necessitat de stocks.  

Flexibilitat: busca d’un procés amb el màxim de flexibilitat possible, que permeti produir una varietat 

molt gran de productes sense necessitat de fer grans canvis en la configuració de la maquinaria.  

Control total del procés: la busca del control total del procés de fabricació inclou no només aquells 

processos que és produeix dins les instal·lacions del nostre procés productiu sinó també tots aquells 

processos que duen a terme els proveïdors o distribuïdors dels productes o serveis que afecten la 

qualitat. Amb aquest objectiu es busca que proveïdors i distribuïdors apliquin també eines Lean. 
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5.3. Mètriques Lean 

No és possible definir un procés ni quantificar les millores que és realitzen sobre aquest sense un 

conjunt de mètriques. Entre aquestes tenim:  

 Lead time: és defineix com al temps que passa entre que un consumidor demana un producte 

o servei fins que se li serveix. En general, es calcula el Lead time del procés sencer tot i que és 

pot calcular el Lead time dels diferents processos entremitjos considerant al següent procés 

com a client. La seva reducció és un dels pilars del Lean Manufacturing. Es mesura en unitats 

temporals [segons], [minuts] etc.  

 Throughput: es tracta del numero de unitats acabades durant un període determinat de 

temps. Es pot referir al procés sencer o a processos entremitjos. Alguns exemples en són: 

[unitats/minut], [unitats/dia], [unitats/setmana]... 

 Temps de cicle: és l’invers del Throughput. Es mesura com a temps necessari per a realitzar 

una unitat en un procés. Alguns exemples en són [segons/unitat], [minut/unitat]... 

 Work in progress (WIP): es defineix com aquelles unitats que és troben inacabades al llarg d’un 

procés. A diferencia de les altres mesures, que són dependents del temps, aquesta es tracta 

d’una fotografia estàtica. Donat que aquesta fotografia pot variar molt al llarg dels diferents 

moments del dia, mes etc. Generalment es treballa amb WIP mitjà, que és la mitjana dels WIPs 

en diferents instants. Es mesura en unitats.  

 Llei de Little: existeix una regla que permet relacionar el WIP, el Throughput/Temps de cicle i el 

Lead Time. Aquesta llei va ser descoberta l’any 1961 per John Little i ens diu: 

 

Aquesta relació té gran importancia ja que ens indica que si volem reduir el Lead time, tenim 

dues opcions: augmentar el Throughput (que la majoria de  vegades implica augmentar la 

capacitat productiva de la fabrica amb les inversione que implica) o bé reduir el WIP.  

 Takt time: en alemany Takt significa pulsació. El takt time és una unitat que ens indica el 

nombre d’unitats que hem de produir (pulasacions) per unitat de temps. Idealment el takt time 

i el temps de cicle haurien de ser iguals, i per tant, igualar el nostre temps de cicle amb el Takt 

Time és una de les prioritats del Lean. Matematicament es descriu com:  

 

És a dir, per a un temps total disponble de 400 minuts i una demanda de 4000 unitats el takt 

time seria de 0.1 minuts. 
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5.4. Malbarataments 

5.4.1. Muda 

Muda és una paraula japonesa que significa malbaratament. Es consideren muda totes aquelles 

activitats que tot i gastar recursos, ja siguin humans, econòmics o d’espai, i no afegeixen valor en el 

procés productiu. En definitiva, muda són totes aquelles accions per les quals el consumidor no està 

disposat a pagar. Tenim 7+1 tipus de malbarataments o muda:  

1. Sobreproducció 

2. Stocks 

3. Sobreprocés 

4. Defectes 

5. Transports 

6. Moviments 

7. Esperes 

8. Desaprofitar el capital humà  

5.4.1.1. Sobreproducció 

Segons Taiichi Ono la sobreproducció es l’arrel de gairebé tots els altres tipus de malbarataments. La 

sobreproducció significa la producció de més coses de les que realment han encarregat els clients. 

Malgrat que es bastant freqüent pensar que és convenient fabricar més productes dels que realment 

són necessaris “per si de cas”, aquest concepte és erroni ja que obliga a més stocks, sobredimensionar... 

5.4.1.2. Stocks 

Els malbarataments relacionats amb els stocks, que generalment es troben en aquells sistemes 

productius de tipus pull,  són aquells que van relacionats amb l’emmagatzematge de quantitats de de 

matèries primeres i peces que no són realment necessàries per al nostre procés. L’excés d’inventari 

ocupa un espai molt valuós a la planta y obliga, moltes vegades, a sobredimensionar-les per a encabir-

lo generant muda de instal·lacions. Incomptables vegades un excés de inventari ha portat a una 

empresa a  tenir pèrdues degut a que aquest stock s’ha acabat tornant obsolet o s’ha fet malbé.  

5.4.1.3. Sobreprocés 

Es presenta quan es realitzen processos que no són realment necessaris per a la satisfacció de les 

necessitats dels clients. Això porta a una inversió de temps, recursos i diners en aconseguir uns 

objectius que realment no són requerits. Es potser el tipus de Muda més difícil de detectar ja que la 

persona qui l’esta cometent no n’és conscient. Aquesta muda es presenta habitualment en aquelles 

companyies dirigides pels departaments d’enginyeria. 

Un exemple ben clar en va ser Porsche a la dècada dels 1980. La companyia es concentrà en aconseguir 

motors d’alta potencia amb capacitat per propulsar els cotxes a més de 250 km/h malgrat que en la 

major part de les carreteres no es podia passar dels 120. D’altra banda, en aquests motors es requeria 

d’una complexa operació de més d’una hora per a canviar l’oli. 
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5.4.1.4. Defectes 

Aquest tipus de defecte va estretament relacionat amb la qualitat de les peces. La seva principal causa 

és haver de reprocessar o bé descartar peces degut a que no compleixen els estàndards requerits. 

Inclou tot el material, temps i energia necessaris per a reparar aquests defectes. Moltes vegades aquest 

tipus de defectes venen estretament lligats amb una variabilitat massa gran. Així doncs,  

majoritàriament un procés Sis Sigma pot ser de gran ajuda per minimitzar aquest tipus de muda.   

5.4.1.5. Transports 

Aquest tipus de muda és aquell que es deu principalment a un mal disseny de les instal·lacions. Aquest 

fa que requereix desplaçaments excessivament grans entre àrees de treball. També es pot deure a  lots 

excessivament, grans que requereixen de temps per ser acabats i molt d’espai per ser emmagatzemats. 

 Aquests darrers requereixen de operacions de transport molt més complexes que aquells lots més 

petits. Malgrat que es impossible eliminar del tot aquest tipus de muda ja que sempre es requeriran de 

transports entre diferents parts de la planta, reduint la mida del lot i replantejant el layout és 

relativament senzill de minimitzar.  

5.4.1.6. Moviments 

Igual que els malbarataments de transport, el moviment es deu a un mal disseny de les instal·lacions i 

els sistemes de comunicació. Generalment és podria definir com aquells moviments que realitzen les 

persones però que no impliquen producció. Les dues causes principals són: que és necessari traslladar 

matèria primera o lots de producció o bé que cal comunicar informació. Aquest tipus de muda no es pot 

eliminar mai del tot, tot i així és pot minimitzar millorant el layout de la planta, que alhora reduirà 

aquells malbarataments deguts a transports, i implementant sistemes de comunicació que no 

requereixin desplaçament.   

5.4.1.7. Esperes 

El malbaratament degut a esperes es dona quan una àrea de treball està sent improductiva degut a que 

ha de esperar per a l’arribada de material, ja siguin matèries primeres o bé producte a processar. Una 

de les principals causes d’aquest malbaratament és la mala planificació de la producció. Les esperes 

augmenten el Lead Time . Aquest  Lead time és pot definir com:  

 

5.4.1.8. Desaprofitar el capital humà 

El desaprofitament del capital humà i de la maquinaria es un malbaratament que es manifesta a partir 

de causes molt diverses. La primera, i mes evident, és aquell malbaratament que bé induït per a la 

infravaloració de la capacitat de la mà d’obra. Si es considera el treballador com un simple mitjà de 

producció estem perdent tot el seu talent i capacitat. Tal i com deia Toyoda, “el millor coneixedor del 

procés és aquell qui el viu de més a prop”, per tant, són aquests els mateixos treballadors qui veuran les 

oportunitats de millora amb més facilitat.  
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Una segona causa, i moltes vegades menyspreada, és l’ergonomia. Un disseny ergonòmic pobre del lloc 

de treball afecta directament a la productivitat, la qualitat y la seguretat al lloc de treball. La 

productivitat pateix quan el treballador necessita fer moviments innecessaris degut a un mal disseny ja 

siguin per agafar eines, moure peces etc. La qualitat pateix quan el treballador pateix cansament, físic o 

mental, degut a haver de fer un sobreesforç per culpa del mal disseny i conseqüentment para menys 

atenció a la seva feina. Addicionalment, una ergonomia pobre porta a tot tipus de lesions principalment 

relacionades amb la postura. Un treballador lesionat requereix d’un treballador que el substitueixi i 

sovint aquest està menys familiaritzat amb el lloc de treball i per tant, dona un rendiment molt menor. 

5.5. Mura 

La Mura són aquells malbarataments degut a les fluctuacions de la càrrega de feina. En un sistema 

productiu constant, les maquines no necessiten reajustar-se, es coneix perfectament els temps 

d’entrega i els moments en que es necessitarà demanar noves matèries primeres. D’altre banda, en un 

sistema amb fluctuacions es genera la necessitat de tenir sobre-stock, de esperes innecessàries i 

dificulta la possibilitat de que altres parts de la fàbrica pugin tenir un sistema productiu constant.  

5.6. Muri 

La traducció literal del terme Muri és “difícil de fer”. Es refereix a tots aquells tipus de malbarataments 

degut a feines que tenen una dificultat extra a la inherent al procés. Generalment ve relacionada amb 

l’ergonomia del lloc de treball, la no disponibilitat de les eines adequades o amb els procediments de 

fabricació incorrectes que afegeixen dificultats al procés. En el següent exemple es pot observar 

clarament quina és la diferencia entre Muda, Mura i Muri: 

Problema: Com és poden moure 6000 kg amb una toro mecànic de 

3000 kg de capacitat.  

Muda: 6 viatges amb una càrrega de 1000 kg cadascun 

Mura: 2 viatges amb una carrega de 2000 kg i dos amb 1000 kg.  

Muri: 2 viatges amb una càrrega de 3000 kg cadascun  

          Fig.  5.24. Carretó elevador 
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5.7. Eines Lean 

5.7.1. El mètode de les 5S 

El mètode de les cinc S o 5S és un mètode visual que es basa en cinc passos descrits: 

1. Seiri (Classificar) 

2. Seiton (Ordenar) 

3. Seiso (Netejar)  

4. Seiketsu (Estandaritzar) 

5. Shitsuke (Mantenir) 

5.7.1.1. Seiri (Classificar) 

El primer pas del mètode de les 5S és descartar tot allò que no necessitem. El lloc de treball sol estar ple 

de objectes que no s’utilitzen tals com: documents, work in process, peces, telèfons, eines... Molts 

d’aquests objectes són deguts a la filosofia “Just in Case”, és a dir, guardar tot allò que sabem que fa 

molt temps que no s’utilitza només per si de cas. Un exemple en són les organitzacions que guarden 

factures i documents antics, o bé aquelles que guarden eines i maquinaria sense ús. Així doncs, moltes 

vegades, es tendeix a ampliar el magatzem quan és necessita més espai enlloc d’eliminar allò que és 

obsolet. L’objectiu de Seiri doncs, és ajudar-nos a destriar d’allò que és necessari d’allò que no ho és. 

Per fer-ho s’utilitzen les etiquetes vermelles, aquestes contenen informació sobre la tipologia d’objecte, 

la raó del etiquetat, quin és el destí de l’objecte, a quina secció pertany i la data que s’ha etiquetat.  

 

Fig.  5.25. Exemple d’una etiqueta vermella  

5.7.1.2. Seiton (Ordenar) 

El segon pas de la metodologia consisteix en establir la manera en que s’ubiquen els materials y 

elements de manera que sigui fàcil i ràpid de trobar-los y utilitzar-los. Com s’ha mencionat a l’apartat 

4.3, un lloc de treball desordenat és causa de varis malbarataments.  

Se solen utilitzar mètodes de gestió visual per facilitar l’ordre i la identificació dels elements i per a 

decidir els llocs de l’àrea. El lema d’aquesta etapa seria “Un lloc per a cada cosa i cada cosa al seu lloc”. 

Es sol definir un nom, color o codi per a cada article, se’n defineix la quantitat exacta necessària i la seva 

ubicació d’acord amb la freqüència d’utilització.  
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Fig.  5.26. Exemple de l’aplicació de Seiton a un panell d’eines. 

 

5.7.1.3. Seiso (Netejar) 

Una vegada ordenat el lloc de treball és molt més fàcil netejar-lo. En aquesta etapa s’entén la neteja 

com a una neteja a fons, actuant sobre les fonts de brutícia per tal que no tornin a aparèixer. 

Normalment se solen descobrir averies fins ara desconegudes tals com fuges, lubricacions incorrectes, 

problemes estructurals... 

Les claus per a l’èxit d’aquesta etapa són definir els llocs que s’han de netejar, de quina manera s’ha de 

netejar, és a dir, definir quina és el mètode de neteja; qui és el responsable de la neteja, no tant sols la 

del dia en que s’aplica el mètode sinó cada dia i finalment els objectius de la neteja¸ és a dir, quin nivell 

de netedat es vol aconseguir.  

5.7.1.4. Seiketsu (Estandarditzar) 

Estandarditzar significa crear un mode consistent de realitzar les tasques per tal de mantenir èxits 

relatius al final de l’aplicació de les tres primers S. Si no existeix un mètode per tal de conservar allò que 

s’ha aconseguit és natural pensar que els mals hàbits es repetiran.  

Generalment els millors estàndards són aquells que són senzills de complir i es poden resumir en tres 

preguntes: que és el que hi hauria d’haver al lloc de treball? Que és el que tenim actualment? I 

finalment cal preguntar-se el motiu pel qual tenim  quelcom al lloc de treball que no hi hauria de ser.  

5.7.1.5. Shitsuke (Mantenir) 

Consisteix en convertir en un hàbit l’ús dels mètodes establerts i estandarditzats durant les 5S. Es molt 

important que el mètode de les 5S es converteixi en una metodologia de treball més que en una acció 

coercitiva. Alguns dels mètodes per tal de preservar allò aconseguit són: formar els treballadors sobre 

la metodologia i quan és convenient aplicar-la,  auditar i revisar periòdicament que s’estan complint els 

estàndards 5S,  premiar aquells departaments més ordenats i nets al llarg del mes etc. 
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5.7.2. Total Productive Maintenance (TPM) 

Es considera el TPM com la continuació natural de les 5S. El TPM consisteix en formar els treballadors 

sobre el manteniment bàsic de la maquinaria que utilitzen directament.  L’objectiu d’aquest mètode no 

és formar als treballadors per tal que pugin realitzar reparacions complexes, sinó perquè pugin fer el 

manteniment bàsic tal com lubricació, neteja o inspecció dels mitjans productius a més de les petites 

reparacions. Un exemple clar de TPM seria el manteniment de la bicicleta: un usuari mitjà lubrica la 

cadena, comprova l’estat dels frens i infla les rodes de la seva bicicleta, a més, és fa càrrec de les petites 

averies tals com ara les rodes punxades. Tot i així, segueix necessitant l’assistència d’un expert per tal 

de fer aquelles reparacions més complexes com ara la reparació del canvi de marxes.  

Una de les principals avantatges del TPM es que permet detectar els problemes que són invisibles per 

aquelles persones de manteniment però que poden ser percebuts pels operaris de manera senzilles. De 

fet, atacar aquests problemes d’arrel evita la major part de les averies que porten a la substitució de la 

maquinaria o a reparacions complexes.  

La metodologia TPM és sustenta sobre set pilars: 

1. Millores enfocades: consisteix en enfocar el manteniment i les accions correctives en arribar a 

l’arrel dels problemes permeten invertir els recursos en aquells manteniments que donaran 

millors resultats enlloc de decidir sense criteri i malbaratar recursos.  

2. Manteniment autònom: consisteix tot el conjunt de tasques senzilles que es realitzen de 

forma periòdica sobre la maquinaria per part dels operaris, sense implicar manteniment.     

3. Manteniment planificat: consisteix en planificar de les tasques de manteniment d’acord amb 

els punts 1. i 2.  

4. Manteniment de qualitat: consisteix en establir les condicions en les que s’obté el mínim de 

defectes possibles (idealment 0) i enfocar les accions en aconseguir arribar i mantenir aquestes 

condicions.  

5. Manteniment de prevenció: amb aquest pilar es pretén reduir el desgast dels equips actuals i 

els seus costs de manteniment mitjançant accions preventives enlloc de accions correctives.  

6. Manteniment integral: consisteix en implicar tota la empresa en aquest manteniment, 

incloent les àrees administratives. Per exemple, les accions del departament de compres 

repercuteixen directament en la disponibilitat de peces de recanvi etc.  

7. Formació i polivalència: no n’hi ha prou en que cada treballador s’especialitzi en una tasca, per 

exemple, un treballador expert en la lubricació de totes les màquines de la secció, l’altre en els 

canvis d’oli... És crucial que cada treballador sigui capaç de fer el manteniment integral dels 

elements implicats en la seva activitat productiva.  
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5.7.3. Estandardització de la feina 

Un procés estandarditzat és un procés que permet definir un criteri òptim i sobretot únic per a la seva 

execució. És de vital importància que tots els passos estiguin totalment definits i no deixin lloc a 

interpretació personal. El treball estàndard té com a objectiu definir un procediment que garanteixi 

l’excel·lència del resultat final i fabricar tots els productes d’acord amb aquest.  

Les característiques d’un procés estàndard amb garanties d’èxit són: 

 Descripcions clares i senzilles dels mètodes de producció. 

 Garantir el compliment d’aquestes pautes de fabricació amb inspeccions/revisions o bé 

premiant aquelles persones qui aconsegueixen un treball més estàndard. 

 Procediment basat en aquell mètode més òptim. Que garanteix el correcte equilibri entre 

ritme de producció, qualitat i preu.   

Els beneficis del treball estandarditzats són molts i molt variats, tot i així cal destacar que ajuda 

enormement a aconseguir la minimització de la variància i a ser la llavor de metodologia Kaizen. No és 

fins que s’aconsegueix un procés amb la mínima variància que és poden veure realment quines són les 

parts que funcionen pitjor i buscar-ne la seva millora continua.  

Per de definir un procediment de producció estàndard es tenen en compte els següents ítems.   

Takt time i temps de cicle: és busca estandarditzar el procés de producció de tal manera que és 

compleixi la condició mencionada en el punt 4.3, que el Takt Time i el temps de cicle siguin iguals.  

Seqüencia de treball: es defineix la seqüencia de treball com l’ordre en el qual es realitzen els diferents 

subprocessos per aconseguir un producte final. Generalment en l’estandardització del treball no és 

busca la seqüencia més rapida sinó aquella que sigui el més òptima possible.  

Reducció de l’stock : s’entén com a stock necessari aquell numero de peces inacabades que un operari 

necessita per tal de que el procés pugi seguir sense interrupcions. Es crucial definir el nou procés de 

treball reduint al màxim aquest. Definir els nivells d’stock que ha de tenir un procés fa que les situacions 

anormals es pugin detectar i corregir molt abans de que pugin portar a problemes més greus, com ara 

la detenció de la línia.  

5.7.4. Control visual 

En qualsevol organització es molt important poder disposar d’una informació clara i actualitzada de 

manera instantània. Malgrat que bona part d’aquesta informació la trobem de manera informatitzada 

és convenient la instal·lació de panells visuals. A través d’un panell visual, qualsevol operari pot obtenir 

la informació des del seu lloc de treball simplement mirant-lo, mentre que en el cas de la informació 

informatitzada es requereix que abandoni el seu lloc de treball.  A més, els panells visuals ens permeten 

ressaltar la informació i permetre identificar amb facilitat quan hi ha hagut un canvi.  
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Fig.  5.27. Exemple d’un panell visual aplicat a l’industria. 

5.7.5. SMED 

SMED significa literalment Single-Minute Exchange of Die, la traducció d’aquestes en seria canvi de 

motlle en menys de deu minuts. Inicialment aquesta tècnica es va plantejar per tal de minimitzar els 

temps de canvi dels motlles de les premses d’estampació de Toyota. Tot i així, actualment s’entén com 

el mètode de reducció de malbarataments en el canvi d’eines. Per aconseguir aquesta reducció 

s’utilitzen els següents passos:  

 

 Anàlisi de l’activitat: en aquesta primera etapa es fa un anàlisi de totes aquelles tasques que 

són necessàries per al canvi de l’eina. Sol ser interessant gravar els canvis en vídeo per tal de 

poder-les analitzar a posteriori.  

 Separació d’ajustos interns i externs: consisteix en discernir entre: 

o Ajustos interns: aquells que es realitzen amb la màquina parada.  

o Ajustos externs: aquells que es poden realitzar amb la màquina en funcionament. Un 

exemple en serien les tasques de preparació del canvi.  

 Organitzar les activitats externes: consisteix en la planificació de les tasques externes amb 

l’objectiu que estiguin sempre apunt abans d’un canvi d’eina.   

 Optimització: consisteix en modificar l’operativa del canvi de màquina de manera que es pugin 

passar a activitats externes el màxim d’activitats internes. A més, es busca també reduir el 

temps de les activitats internes.  

 Seguiment: consisteix en assegurar que els nous procediments es segueixen i funcionen com 

s’espera. Generalment, s’observen aquells procediments susceptibles a millorar i es busca la 

manera de fer-ho (Kaizen).  
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5.7.6. Jidoka 

Jidoka significa automatització amb un toc humà, consisteix en fer verificacions de qualitat a les línies 

de producció per tal de parar-les quan es detecta un problema evitant així que afectin als processos 

següents. En altres paraules, es busca que cada procés tingui el seu autocontrol de qualitat.  

El concepte Jidoka es pot resumir amb una frase: atura el teu sistema i el teu sistema no haurà d’aturar-

se mai. Aquest concepte és difícil d’aplicar en fàbriques tradicionals en els que només els responsables 

estan autoritzats en aturar la producció, passant un interval temps en el que s’estan fabricant peces 

defectuoses. Aquestes comprometran els processos que és realitzaran més avall magnificant les 

conseqüències d’aquestes averies i provocant parades de la planta o en el pitjor dels casos 

reclamacions dels clients. En un sistema Jidoka l’autoritat per a parar la producció passa als operaris, 

que si detecten un problema, tenen la oportunitat d’aturar la línia i corregir-lo. 

5.7.6.1. Poke-Yoke 

El significat literal de poka-yoke en japonès és literalment “a prova d’errors”. Estan destinats, com el 

seu nom indica, a evitar errors. Aquests dispositius garanteixen la seguretat dels usuaris ja que obliguen 

a que només hi hagi una sola manera de fer les coses: la correcte.   

Existeixen dos tipus de poka-yokes depenent de les accions que porten a terme quan detecten un error: 

els que aturen la producció o els que llancen una advertència. Tant uns com altres han de complir el 

següent: 

 Inspeccionen el 100% de les peces.  

 Donen una alerta gairebé immediata quan es comencen a produir defectes permeten la presa 

de contramesures que minimitzin els efectes.  

El terme poka-yoke és molt ampli i engloba exemples molt diversos: des d’un llum vermell que s’encén 

quan hi ha una desviació respecte a una cota fins a màquines que no comencen a operar fins que la 

peça està col·locada en la posició correcta. Tot i així, els tipus més coneguts són aquells qui opera 

directament el treballador o l’usuari. Uns exemples clars en serien un port USB, que només permet que 

és connecti de la manera correcta o bé els microones, que amb l’objectiu de garantir la seguretat dels 

usuaris, no funciona si la porta no és tancada.  

 

Fig.  5.28. Exemple d’un USB com a Poka-yoke.  
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5.7.7. Sistemes Pull 

Un sistema productiu Pull consisteix en produir allò que es necessita just quan es necessita i en la 

quantitat adequada. En altres paraules, un sistema pull significa que ningú produeix cap producte o 

servei a no ser que el client l’hagi demanat. Val a dir que es pot entendre el client com al client final o 

com el següent departament de producció.  

D’altre banda un sistema productiu push consisteix en que és generen productes de manera continuada 

independentment de la demanda, és a dir, “empenyen” els productes cap al mercat que és qui els ha 

d’absorbir independentment de les seves necessitats. Per exemple, quan vas a un concessionari i 

demanés un cotxe nou se’t donen dues opcions: comprar un cotxe dels que es té en stock i adaptar-se a 

les prestacions que té (sistema Push) o bé encarregar un cotxe sobre catàleg que s’entregarà al cap 

d’uns mesos (sistema Pull).  

Tot i així un sistema productiu del tipus Pull no significa que no sigui necessari un pla de producció. 

Evidentment és necessari tenir una previsió de quan personal i matèria primera serà necessària. Tot i 

així en els sistemes Pull aquests plans es revisen de manera periòdica amb la demanda arribant a assolir 

fluctuacions de l’ordre del 10% en plans a 10 dies vista.  

Un sistema productiu Pull és basa en dos tècniques: 

1. Kanban: és un sistema de tècniques visuals  que permeten subministrar el flux de la demanada 

dels consumidors fins al llarg de la línia de producció fins a l’inici.  

2. Heijunka: es tracta de l’anivellament de la producció. Aquestes tècniques tenen per objectiu 

produir de la mateixa manera cada dia. Minimitzant així els pics i valls de demanda.  

Un sistema productiu pull però, no només engloba aquestes les tècniques de Kanban i Heijunka sinó 

que també requereix de:  

 Velocitat de canvi entre la producció d’un producte a un altre: per tal d’aconseguir-ho 

s’utilitzen les tècniques SMED.  

 Tècniques de managment visual (VSM) 

 

5.7.7.1. Kanban 

La funció d’un Kanban es podria resumir com a una autorització per tal de produir més amunt de la 

línia. Habitualment un Kanban sol portar informació relativa al proveïdor de les peces o productes, al 

consumidor, a on s’ha d’emmagatzemar i com s’ha de transportar. Tot i que els Kanban estàndard és 

una targeta de paper o cartolina amb la informació anterior, existeixen Kanbans d’altres tipus tals com 

una línia a la paret que indica que s’ha de fer una comanda en cas d’estar per sota d’aquesta o bé un 

espai al magatzem que indica que s’ha de produir fins a omplir-lo.  
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Fig.  5.29. Exemple d’una targeta Kanban estàndard.  

Un sistema amb Kanban és basa en cinc regles d’or: 

1. Corregir sempre els problemes en el punt on es donen i evitar que els defectes es propaguin 

per a la línia. 

2. El client només demana allò que necessita.   

3. El proveïdor només produeix allò que el client li requereix.  

4. Ajustar al màxim el pla de producció amb l’ajuda de les targetes Kanban.  

5. Estabilitzar el procés minimitzant les aturades i defectes fins a aconseguir una producció 

constant que ens permeti preveure amb exactitud que proveirem i quan. 

5.7.7.2. Heijunka 

La major part de les industries tradicionals planifiquen la producció amb llargues tirades d’un mateix 

producte amb l’objectiu d’evitar aturar la línia per a fer canvis. Aquest sistema provoca que el Lead 

Time augmenti moltíssim i que servir aquells clients que volen alguna cosa diferent a la que s’està 

produint sigui molt difícil. A més, ens genera un stock que acabem emmagatzemant esperant a que 

algun client ens el demani, amb el risc que es torni obsolet.  

El Heijunka o anivellat de producció significa distribuir la producció en el temps i barrejar els productes. 

És a dir, enlloc de fabricar durant 3 dies peces del tipus A i durant 3 dies peces del tipus B, fabricar peces 

A durant 1 hora i peces B durant l’hora següent. En definitiva, és tracta d’un procés de reducció de la 

mida del lot. Reduir-lo ens porta a reduir el nostre lead time i a tenir molt menys WIP permetent 

adaptar-nos a canvis de la demanda.  

L’objectiu final del Heijunka és aconseguir que la nostre producció sigui sempre constant. Idealment 

això ens permetria dimensionar la nostre estructura productiva d’acord amb aquest nivell de producció 

i evitar malbarataments. En les fàbriques tradicionals el sistema productiu sol estar  dimensionat en un 

nivell entremig que ens porta a estar infradimensionats quan es donen situacions de pics de demanda 

però tot i així tenir una estructura sobredimensionada per als moments de menor demanda amb tota la 

muda que això comporta.  
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5.7.8. Tècniques de qualitat 

La garantia de la qualitat s’entén, en el context del Lean Manufacturing, com el compromís d’una 

empresa de fer les coses bé a la primera per tal d’assegurar la satisfacció dels clients, tant externs com 

interns. Per tal de garantir-la  és tenen varies eines: 

 Check d’autocontrol 

 Matrius de qualitat 

 Cicle PDCA 

 

5.7.8.1. Check d’autocontrol 

Aquesta metodologia persegueix que no només siguin els tècnics de qualitat els encarregats de la 

inspecció dels productes. Per a fer-ho és formen als operaris per tal que inspeccionin la totalitat de les 

peces que estan fabricant i es pugin adonar instantàniament de qualsevol tipus de desviació per tal de 

corregir-la. Generalment s’utilitza en processos on no és possible de dissenyar sistemes a prova d’error 

(Poka-Yoke) . Es tracta d’un sistema d’alta eficiència però requereix de la formació dels treballadors. 

Els checks successius de qualitat permeten reduir la tassa de defectes en gran mesura. Tot i així, 

generalment quan és comencen a implementar aquesta augmenta, ja que es detecten moltes peces 

defectuoses que abans no es detectaven. 

 

5.7.8.2. Matriu d’auto-qualitat 

Es tracta d’una eina de suport que permet visualitzar l’origen de les fallades i en quin punt és detecten 

per tal de buscar l’arrel d’aquests i millorar els sistemes de control per tal de detectar-los abans. En una 

matriu d’auto-qualitat és recullen tots els defectes detectats en cada torn, l’hora a la que s’han produït, i 

la causa d’aquest en el cas en que pugi ser identificada fàcilment.  

En definitiva, és tracta d’un sistema de recollida de dades que permet estratificar per torn i hora així 

com quantificar els defectes i els seus orígens. A la vista d’aquestes dades permet tractar aquells 

problemes més importants i prendre accions per tal de pal·liar-los o eliminar-los.  

 

5.7.8.3. Cicle PDCA 

El cicle PDCA (Plan – Do – Check – Act), també conegut com a cercle de Deaming, és una tècnica de gran 

rellevància a l’hora de identificar i corregir els defectes. Consisteix en:  

 Plan: es diagnostiquen els problemes i és defineixen les estratègies per abordar-los. 

 Do: S’executen les accions de millora.  

 Check: s’analitzen els resultats.  

 Act: S’aprèn dels resultats obtinguts i se n’obtenen conclusions. En cas de complir els objectius 

plantejats s’implementen les millores com a estàndards. 
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5.7.9. Value Stream Map 

El Value Stream Map (VSM) és una eina visual de Lean Manufacturing que permet identificar totes les 

activitats del procés productiu d’un producte o servei. El seu objectiu principal és identificar 

oportunitats de millora globals, no només focalitzar-les en processos aïllats. El Value Stream Map ens 

permet identificar amb molta claredat totes les activitats i esperes que no generen valor al producte. Es 

basa en la representació de dos tipus de flux: 

 Flux d’informació: compren totes aquelles activitats que es generen des de que el client fa una 

comanda fins que arrenca la producció.  

 Flux de material: en aquest és tenen en compte tots aquells passos necessaris per a la 

producció del be o servei. 

Generalment en cadascuna de les activitats s’hi introdueixen mesures de rendiment que permeten 

visualitzar l’estat del procés i quantificar les millores que es volen fer. Alguns exemples d’aquestes 

mesures en són els temps de cicle, temps de canvi, temps mig de parades...   

 

Fig.  5.30.  Exemple d’un Value Stream Map 

5.7.10. Sistemes de participació de personal 

El fonament sobre el qual se sustenten la major part dels mètodes Lean és la participació dels 

treballadors. La implicació d’aquests és un actiu per a la empresa que s’ha de potenciar tant o més que 

les millores realitzades en el procés productiu o en la qualitat.  

Els sistemes de participació de personal tenen per objectiu canalitzar de forma sistemàtica i eficient 

totes les iniciatives que permetin incrementar la competitivitat de l’empresa, sigui quin sigui el seu 

origen. És important però que les idees que és reben a través d’aquests siguin valorades ja que sovint 

els sistemes de participació fracassen per la sensació de que les idees aportades són inútils. 
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6. Pla didàctic 

El pla docent d’aquest curs està basat en la premissa de que amb no més de 60 hores una persona 

provinent de qualsevol àmbit i amb qualsevol nivell formatiu hauria de ser capaç d’adquirir una 

formació sobre Lean Six Sigma. L’objectiu és que qualsevol persona al final d’aquest programa pugi 

encarar projectes de Six Sigma i aplicar qualsevol eina Lean sense problemes. Amb el nivell assolit 

s’hauria de ser capaç de resoldre totes les dificultats que es presentin durant el desenvolupament de 

projectes i poder donar nocions bàsiques a altres companys sobre la metodologia.  

Aquest curs s’estructurarà de manera que en les primeres sessions s’ensenyarà la metodologia DMAIC 

fins a l’etapa controlar. A continuació, s’ensenyaran totes les eines Lean i finalment es realitzaran 

dinàmiques sobre Lean. La raó d’estructurar el curs d’aquesta manera és que la metodologia DMAIC és 

un mètode que permet trobar les arrels del problema i atacar-les. Les eines Lean es podrien interpretar 

com a solucions genèriques, i precisament no és vol que els participants acabin obviant la metodologia 

Six Sigma per aplicar eines Lean a totes les situacions. Per exemple, es vol evitar que davant de 

problemes d’averies reiterades en màquines s’acabés aplicant sempre el Total Productive Mantiniance 

(TPM) enlloc de focalitzar-se i fer un Six Sigma de cada cas per trobar-ne les causes particulars. Així 

doncs, el que busquem és que els participants vegin les eines Lean com a eines útils a utilitzar en l’etapa 

millorar més que no pas una espècie de panacea que soluciona qualsevol tipologia de problema.  

Malgrat que el contingut de les classes serà eminentment teòric, un dels objectius del curs és que els 

participants pugin veure de manera pràctica els beneficis de l’aplicació de les diferents eines que 

s’ensenyen. Amb aquest objectiu es realitzaran tres pràctiques o dinàmiques, dues d’aquestes estaran 

relacionades amb les eines Lean Manufacturing mentre una tercera estarà relacionada amb el Six 

Sigma, aquestes seran: 

 Simulació d’un procés d’embarcament.  

 Dinàmica Heijunka.  

 Dinàmica de les catapultes. 

Les sessions estan dividies en trams de 5 hores de formació que s’allargarien en un total de dotze 

sessions. El curs està pensant per tal que es pugi dur a terme amb un procés de formació d’un matí per 

setmana al llarg de tres mesos. Malgrat que es podria plantejar el curs com a una formació continuada, 

de sis hores al dia durant dues setmanes per exemple, aquest curs busca enfocar-se a persones que 

estan treballant en l’àmbit industrial. L’objectiu d’espaiar les sessions és que pugin aplicar els 

coneixements apresos a classe a les seves respectives feines i pugin traslladar al professorat els dubtes i 

dificultats que s’hagin trobat al moment d’aplicar-los.  
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6.1. Sessió 1  

En aquesta sessió l’objectiu principal serà realitzar una introducció als participants del mètode Six 

Sigma. Donat que és la primera classe i és molt probable que els participants no tinguin coneixement o 

tinguin un coneixement bastant bàsic de les eines Lean i del mètode Six Sigma, en aquesta classe 

s’explicaran temes introductoris. L’estructura de la classe serà:   

 Presentació de l’estructura del curs i el professorat (15 minuts): Donat que és la primera 

classe es necessari presentar el professorat del curs, quina és l’estructura que aquest seguirà, 

resumir a l’alumnat la manera com se l’avaluarà.... En el cas que els participants no es coneguin 

pot ser interessant reservar cinc minuts d’aquest temps en permetre que es presentin.  

 Introducció a la metodologia (60 minuts): en aquesta part de la classe s’explicarà als alumnes 

les diferents etapes del mètode de manera superficial i quins en son els casos on la seva 

aplicació pot ser útil. Es mencionarà també com l’estadística influeix en la metodologia.  

 Historia de Six Sigma (45 minuts) : en aquest apartat no només s’explicarà la historia de la 

metodologia. S’explicarà, a més, la manera com ha variat la manera de produir al llarg dels 

anys i com Six Sigma ha afavorit a aquests canvis.  

 Descans (30 minuts).  

 Integrants en un projecte Six Sigma (90 minuts) En aquest apartat s’explicarà quins són els 

perfils de Six Sigma i quins són els rols que s’espera que dugin a terme.  

 Introducció a l’etapa definir (60 minuts): en aquest apartat s’explicaran breument els objectius 

i eines de l’etapa definir. Tot i així no s’entrarà en les diferents eines que s’utilitzen en aquesta 

etapa.  

Els participants al final d’aquesta sessió haurien de ser capaços de:  

 Entendre de quina manera Six Sigma ha ajudat a altres organitzacions al llarg de la seva 

historia. Comprendre, a través d’aquesta història, la importància d’utilitzar el Six Sigma per a la 

millora continua.  

 Tenir clars quins són els rols i papers que ha de fer cada integrant en un projecte Six Sigma. Els 

participants haurien de ser capaços de pensar de manera raonada en com muntarien un equip, 

en qui triarien de Champion etc.  

 Saber quins són els objectius de l’etapa definir i de quina manera es poden dur a terme.  
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6.2. Sessió 2 

En aquesta segona sessió l’objectiu serà que els participants coneguin i pugin utilitzar les eines de  

l’etapa definir a més de fer-los una introducció a l’etapa mesurar. En aquesta classe es buscarà, a més 

de fer la explicació teòrica de les eines, que els participants les pugin utilitzar de manera pràctica.  La 

distribució temporal de la sessió serà:   

 Eina Project Charter (45 minuts): Aquests 45 minuts es dividiran en tres parts. En primer lloc es 

farà una explicació teòrica als alumnes de com s’utilitza aquesta eina. A continuació és 

interessant donar un exemple per tal que els alumnes pugin realitzar un Project Charter en 

base a aquest podent preguntar al docent tots els dubtes que els vagin sortint. Finalment es 

corregirà de manera conjunta resolent les qüestions que pugin quedar.  

 Eina SIPOC (45 minuts): el procediment serà el mateix que l’utilitzat en l’eina anterior. En 

primer lloc una explicació teòrica per després poder després realitzar un exercici pràctic amb 

correcció conjunta.  

 Exemple etapa definir (60 minuts):  en aquest apartat es facilitarà als alumnes un cas real 

sobre el conjunt de problemàtiques d’una empresa. Aquests hauran de decidir quina de les 

problemàtiques és la més adequada per aplicar la metodologia Six Sigma. A continuació, 

realitzaran tots els passos de l’etapa definir amb l’assistència del professor.  

 Descans (30 minuts).  

 Introducció a l’etapa mesurar (60 minuts): en aquest apartat s’explicaran breument els 

objectius i eines de l’etapa mesurar. Aquesta explicació teòrica es complementarà amb 

exemples sobre com realitzar llistes de preguntes sobre diferents casos.  

 Brainstorming i diagrama d’afinitat (60 minuts): en aquesta etapa es tractarà teòricament les 

diferents metodologies de dur a terme un brainstorming. D’aquestes es posarà en pràctica el 

diagrama d’afinitat.  

Els participants al final d’aquesta sessió haurien de ser capaços de:  

 Poder dur a terme una etapa definir de manera completa amb el conjunt dels seus passos en 

les seves organitzacions i davant diferents tipus de problemàtiques 

 Conèixer i poder aplicar en casos reals les eines relatives a l’etapa Definir: Project Charter i 

SIPOC.  

 Entendre els objectius i passos de l’etapa mesurar i ser capaços de generar un llistat de 

preguntes que ajudin a resoldre una problemàtica concreta.  

 Poder realitzar un brainstorming amb l’ajuda de l’eina diagrama d’afinitat.  
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6.3. Sessió 3 

En aquesta tercera sessió l’objectiu és que els participants pugin dur a terme, de manera integra l’etapa 

mesurar conjuntament amb totes les seves eines. En aquesta sessió per primera vegada es tractaran 

eines de caire estadístic, per tant, és indispensable que els participants portin un ordinador portàtil. 

Aquestes eines es tractaran de manera teòrica i pràctica amb un software estadístic del tipus Minitab. 

Addicionalment es durà a terme un cas real sobre l’etapa mesurar en el qual s’aplicaran tots els 

conceptes vistos en aquesta sessió i l’anterior sobre el tema. La distribució temporal de la sessió serà:   

 Diagrama de procés (60 minuts): Malgrat que es realitzarà una petita explicació teòrica sobre 

l’eina (de aproximadament uns 15 – 20 minuts), la part clau és la realització d’un cas real amb 

l’ajuda del professor. Aquest cas consistirà en traduir en un diagrama de procés la descripció 

d’un procés realitzada amb paraules “planes” (com podria explicar un operari). Es interessant 

encoratjar als alumnes a que realitzin un brainstorming per tal de decidir i ordenar quines són 

les diferents parts del procés.   

 Marc teòric d’un estudi de repetibilitat i reproductibilitat (60 minuts): per a l’explicació 

d’aquesta eina, com la resta d’eines estadístiques que es veuran el curs, no només s’explicarà 

el com fer-ho amb un software estadístic sinó que s’intentarà que els participants pugin 

comprendre que és el que s’està fent i perquè s’està fent. Així doncs es posarà molt èmfasi en 

aquesta explicació teòrica per tal de deixar clar els conceptes que hi ha darrere d’un estudi de 

repetibilitat i reproductibilitat.  

 Descans (30 minuts).  

 Familiarització amb el software estadístic (30 minuts): En aquest apartat es busca la 

familiarització amb la interfície i les funcionalitats bàsiques del software.  

 Exercicis pràctics d’estudis de repetibilitat i reproductibilitat (60 minuts): en aquest apartat 

s’explicarà als alumnes com realitzar estudis R&R amb el software estadístic i es dedicarà 

temps a practicar-ho a través de diferents casos.  

 Exemple etapa mesurar (60 minuts):  en aquesta etapa es facilitarà als alumnes un cas real per 

tal de que pugin realitzar la llista de preguntes, visualitzar si les dades recollides són correctes, 

validar-ne els sistemes de mesura... En definitiva, completar els passos de l’etapa mesurar.   

Els participants al final d’aquesta sessió haurien de ser capaços de:  

 Entendre i poder aplicar l’etapa mesurar davant a les seves respectives organitzacions. 

 Conèixer i poder aplicar en casos reals les eines relatives a l’etapa Mesurar: Diagrama de 

procés i estudis R&R. Entendre també quin és el marc teòric que hi ha darrere de cadascun 

d’aquests, especialment d’aquest segon.   
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6.4. Sessió 4 

En aquesta quarta sessió es tractarà de manera integra l’etapa analitzar i les seves respectives eines.  En 

aquesta sessió, igual que l’anterior, s’utilitzarà ordinador per tant els participants hauran de dur el seu 

propi. A més, malgrat que se’n donarà el marc teòric, les eines de l’etapa analitzar prenen sentit quan 

es posen en pràctica mitjançant un software estadístic. Així doncs, tota la formació teòrica sobre 

aquestes es complementarà amb exercicis pràctics amb software estadístic. La distribució temporal de 

la sessió serà:  

 Introducció a l’etapa analitzar (30 minuts): En aquest apartat s’explicarà de manera resumida 

quins són els objectius i subetapes de l’etapa analitzar.  

 Contrast d’hipòtesis (90 minuts): aquesta part es pot dividir en dues, en la primera s’explicarà 

el marc teòric dels testos de contrast d’hipòtesis així com el principi pel qual es regeixen 

(hipòtesi nul·la, hipòtesi alternativa, errors tipus I i II etc.). Aquesta primera part no s’hauria 

d’estendre més d’uns 20 – 25 minuts. A continuació s’explicaran diferents testos estadístics per 

tal de realitzar contrast d’hipòtesis amb la següent estructura: en primer lloc s’explicarà el marc 

teòric (per a que serveixen i quan utilitzar-los) i a continuació es realitzaran exercicis amb el 

software estadístic Minitab. Els tests que s’explicaran seran:  

o Tests de igualtat de mitjanes per a dues mostres.   

o Tests de igualtat de variàncies per a dues mostres. 

o Test de igualtat de proporcions per a dues mostres. 

o Test de igualtat de ratis de Poisson per a dues mostres.  

 Descans (30 minuts).  

 Continuació de l’explicació del contrast d’hipòtesis (90 minuts). 

 Disseny d’experiments (DOE) (60 minuts): en aquesta darrera hora s’explicarà als participants 

el marc teòric que hi ha darrere del disseny d’experiments que ens permet distingir entre: 

factors significatius i factors no significatius, com crear experiments fraccionats, com resoldre 

confusions  etc. No s’entrarà en cap cas pràctic, aquests es deixen per la següent sessió.  

Els participants al final d’aquesta sessió haurien de ser capaços de:  

 Entendre els objectius i poder aplicar l’etapa analitzar a diferents casuístiques.  

 Conèixer i poder aplicar els testos de contrast d’hipòtesis mencionats anteriorment: igualtat de 

mitjanes, variàncies, proporcions i ratis de Posisson.   

 Comprendre el marc teòric del disseny d’experiments i la importància de realitzar-ne per tal 

d’extreure conclusions fonamentades.  
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6.5. Sessió 5 

Durant la cinquena sessió s’acabaran d’explicar els conceptes de l’etapa analitzar, concretament el 

disseny d’experiments, i els conceptes i eines de l’etapa millorar.  De nou serà una sessió eminentment 

pràctica, sobretot en la primera part, ja que és a través de software estadístic que els participants 

utilitzaran l’eina del disseny d’experiments. La distribució temporal de la sessió serà:  

 Disseny d’experiments (pràctica) (DOE) (120 minuts): El disseny d’experiment és una eina 

relativament complexa i per tant, els exercicis pràctics s’estructuraran seguint una seqüencia 

que augmenti la dificultat de manera progressiva. Aquesta seqüencia hauria de ser: 

o Exercicis sobre dissenys complets 

o Exercicis sobre dissenys fraccionats: en aquest apartat cal introduir exercicis 

especialment dissenyats perquè hi hagi confusions que facin necessàries tècniques de 

desconfusió tals com experiments confirmatoris, també és important introduir 

exercicis amb interaccions amb factors soroll.  

o Cas real: finalment se’ls presentarà un cas en el qual hagin de triar quin és el millor 

disseny per a extreure conclusions amb un nombre limitat d’experiments.  

 Descans (30 minuts).  

 Introducció a l’etapa millorar (30 minuts): en aquest apartat s’explicaran de manera breu els 

objectius i passos de l’etapa millorar. 

 AMFE (60 minuts): en aquesta part de la sessió s’explicarà als participants com fer un AMFE. 

Aquesta formació teòrica es complementarà amb un exercici pràctic sobre com fer un AMFE.  

 Prova pilot (60 minuts): la prova pilot és una de les parts més importants d’un projecte ja que 

defineix si una solució és escalable a tota la organització. En aquesta part de la sessió 

s’explicarà als participants com realitzar una prova pilot fent especial èmfasi en com valorar els 

resultats d’aquesta i veure si la solució és adequada per a aplicar-se a gran escala.  

Els participants al final d’aquesta sessió haurien de ser capaços de:  

 Decidir quin és el disseny d’experiment més convenient per a diferents situacions reals i poder 

extreure a partir d’aquest informació útil. També haurien de ser capaços de tractar factors 

soroll i resoldre confusions entre factors.  

 Conèixer els objectius i subetapes de la etapa millorar sent capaços d’aplicar-la.  

 Comprendre i saber aplicar a diferents casuístiques reals un AMFE.  

 Comprendre i saber com aplicar una prova pilot i saber, a partir d’aquesta, si la solució provada 

és extrapolable a gran escala a la resta de l’organització.  
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6.6. Sessió 6 

Es tracta de la darrera sessió en la que s’explicarà teoria sobre el mètode DMAIC. En aquesta sessió 

s’explicarà la darrera etapa de la metodologia: l’etapa controlar juntament amb el control estadístic de 

processos. Finalment, la segona part de la sessió es dedicarà a la realitzar un cas complet de la 

metodologia DMAIC, des de l’etapa definir fins a l’etapa controlar. Aquest cas a ser possible ha d’estar 

basat en un cas real que requereixi d’utilitzar eines com el disseny d’experiments o gràfics R&R. Així 

doncs, el que es buscarà amb aquest cas és realitzar un repàs pràctic de la metodologia DMAIC. Per 

aquesta sessió serà necessari l’ús d’ordinador portàtil. La distribució temporal de la sessió serà:  

 Etapa controlar (30 minuts): En aquesta part de la sessió s’explicaran els objectius i subetapes 

de la etapa controlar.  

 Control estadístic de processos (90 minuts): en primer lloc s’explicarà una base teòrica, 

bàsicament per tal de que els participants siguin capaços de distingir quin és el gràfic de control 

que més convé en cada situació. A continuació es realitzaran diferents exercicis amb software 

estadístic perquè els participants pugin veure com generar un gràfic de control i com detectar 

descentraments del procés a partir d’aquest.  

 Descans (30 minuts).  

 Exercici pràctic  (150 minuts): aquest exercici, que es realitzarà en grups, serà utilitzat per tal de 

valorar si els participants han assolit totes les competències en la metodologia DMAIC. Els 150 

minuts planificats per a la realització d’aquest exercici es dividiran en cinc franges de 30 minuts 

corresponents a les etapes de la metodologia. En el transcurs d’aquests els participants seran 

totalment independents de utilitzar les eines que creguin convenients. Al final de cadascun 

d’aquests intervals els participants corregiran i posaran en comú, juntament amb el professor, 

les decisions i eines que han utilitzat i les conclusions que han extret. El professor podrà ajudar 

als participants en dubtes relatius a la utilització de la teoria, del software estadístic etc. Però 

en cap cas donarà indicacions de quines són les eines a utilitzar o passos a seguir. En aquest 

exercici es busca que els alumnes hagin de posar en pràctica el que han après i prendre 

decisions que es poden trobar en projectes reals.  

Els participants al final d’aquesta sessió haurien de ser capaços de:  

 Conèixer els objectius i subetapes de la etapa controlar sent capaços d’aplicar-los en les 

respectives organitzacions i  casos.   

 Comprendre i saber aplicar el control estadístic de processos. És molt important que els 

participants siguin capaços de distingir quin és el gràfic més convenient en cada cas. 

 Veure a través de la pràctica en un cas, com es poden prendre decisions relatives al mètode i 

les conseqüències que poden tenir en el desenvolupament d’aquest.  
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6.7. Sessió 7 

En el transcurs del curs es realitzaran 3 dinàmiques. En aquesta sessió es realitzarà la primera de totes 

tres, la de les catapultes. És necessari que els participants portin l’ordinador portàtil per a fer-la. 

Aquesta dinàmica simula una màquina amb un problema de variabilitat molt gran i busca que els 

participants apliquin la metodologia DMAIC (de manera molt simplificada) per a solucionar aquest 

problema. Amb l’exercici pràctic de la sessió anterior es buscava que els participants apliquessin totes 

les etapes del mètode i utilitzessin totes les eines veient així les dificultats que es troben al aplicar-les en 

un cas real. Aquesta dinàmica busca mostrar als alumnes les altres dificultats que es trobaran al aplicar 

el mètode, les relatives a la presa de dades, les d’implementar un sistema de mesura fiable, les 

d’implementar les millores decidies etc.  

Un cop acabada la dinàmica es donarà per tancada la primera meitat del curs: aquella relativa al Six 

Sigma. A partir de llavors es tractarà el Lean Manufacturing, el qual s’introduirà en aquesta sessió. La 

distribució temporal de la classe serà:  

 Dinàmica Six Sigma (150 minuts): el procediment operatiu el trobem explicat a l’annex 1.   

 Descans (30 minuts) 

 Introducció al Lean Manufacturing (60 minuts): en aquest apartat es tractarà una introducció 

a que és el Lean, la seva historia i els seus objectius principals. Es farà especial èmfasi en la 

distinció entre aquelles activitats que aporten valor al procés i aquelles que no n’aporten.  

 Mètriques Lean (60 minuts): el Lean Manufacturing compta amb un seguit de mètriques que 

permeten mesurar on està el nostre procés i quant l’hem millorat. En aquest apartat 

s’explicaran aquestes mètriques per tal que en les següents sessions els participants estiguin 

familiaritzats amb el Takt time, el Lead time, les aplicacions de la llei de Little etc. En aquest 

apartat es realitzaran exercicis de càlcul d’aquestes mètriques.  

Els objectius d’aquesta sessió es podrien resumir en: 

 Que els participants vegin les dificultats de implementar un sistema de mesura fiable i del cost 

que suposa recollir dades.  

 Que els participants s’adonin que només s’han de prendre les dades que són estrictament 

necessàries i que pensin en estratègies per tal de prendre-les de manera eficient i que pugin 

respondre a les seves preguntes.  

 Que els participants tinguin un ull crític vers aquelles activitats que assumeixen com a 

necessàries però que realment no afegeixen valor i podrien ser suprimides. 

 Que els participants estiguin familiaritzats amb les mètriques del Lean i siguin capaços 

d’utilitzar-les per a quantificar millores.  
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6.8. Sessió 8 

Aquesta sessió esta enfocada a explicar els conceptes bàsics del Lean: els malbarataments. A més, 

s’entrarà a explicar la metodologia de les 5S, el Total Productive Mantinance (TPM) i la estandardització 

de la feina. Aquestes dues eines seran les primeres que s’explicaran als participants. La raó per la qual 

s’expliquen amb aquest ordre es que anterior a qualsevol millora és important aconseguir un entorn 

net i endreçat, fet que s’aconsegueix a partir de la realització d’un 5S. Amb el procediment per 

aconseguir aquestes condicions normalment apareixen petits problemes que normalment passen 

desapercebuts, fet que fa fàcil implementar un sistema TPM per tal d’evitar-los i corregir-los. Finalment 

s’explicarà l’estandardització de la feina, donat que es útil per a establir com a hàbit totes aquelles 

millores que s’han implementat com a millores amb els altres mètodes.  Per aquesta sessió no serà 

necessari la utilització de l’ordinador portàtil. La distribució temporal serà:  

 Malbarataments (60 minuts): aquesta part s’enfocarà a explicar totes les tipologies de 

malbarataments. Donat que les definicions d’aquests poden arribar a ser molt teòriques, 

s’exemplificarà cada tipus amb casos reals per tal que els estudiants siguin capaços de 

identificar-los en les seves respectives organitzacions. Es realitzarà un exercici en el qual es 

donarà als participants diferents situacions i hauran de identificar a quin malbaratament 

pertanyen.  

 5S (90 minuts): en aquest apartat s’explicaran quins són els passos a seguir durant la 

implementació dels 5S i s’instruirà als participants de com s’han de dissenyar i omplir les 

etiquetes vermelles davant de diferents situacions.  

 Descans (30 minuts) 

 Total productive mantinance (TPM) (60 minuts): aquesta part anirà enfocada a ensenyar les 

bases teòriques que són necessàries per tal de implementar un sistema TPM. Donat que és 

difícil realitzar exercicis sobre el tema, s’exposaran casos reals on s’hagi aplicat.  

 Estandardització de la feina (60 minuts): malgrat que es donarà una base teòrica de com fer-

ho, es deixarà els participants que realitzin per grups l’estandardització d’un seguit de millores 

sobre un procés, amb l’assistència del professor. 

Al final de la sessió els participants haurien de poder:  

 Entendre els tipus de malbaratament i ser capaços de identificar-los en situacions reals.  

 Tenir les nocions bàsiques necessàries per poder afrontar l’aplicació d’un 5S, un Total 

Productive Mantinance o un procés d’estandardització de la feina. 
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6.9. Sessió 9 

En aquesta sessió es continuarà amb els conceptes de Lean Manufacturing, concretament amb el les 

eines de Control Visual, SMED i Jidoka, a més, s’introduiran els sistemes productius Pull.  De nou 

aquestes eines s’explicaran de manera teòrica amb alguns exemples, però no serà necessària la 

utilització de ordinador portàtil. La distribució temporal de la sessió serà la següent:  

 Control Visual (60 minuts): en la primera part d’aquests 60 minuts als participants se’ls 

explicarà de manera teòrica com implementar un sistema de control visual i se’ls mostraran 

exemples d’aquests. Tot i així, la principal dificultat amb aquesta eina és saber com 

implementar eines de control visual davant de diferents situacions de manera que siguin 

fàcilment comprensibles. Així doncs la segona part d’aquests 60 minuts s’utilitzarà per tal que 

els participants, per grups, pugin implementar un sistema de control visual sobre un cas 

proposat per al professor sempre amb l’ajuda i assessorament d’aquests. 

 SMED (60 minuts): Donada la dificultat de realitzar exercicis pràctics sobre aquesta eina, es farà 

una explicació eminentment teòrica però il·lustrat amb exemples d’aplicació en casos reals.  

 Descans (30 minuts) 

 Jidoka (60 minuts): a més d’explicar les bases teòriques sobre el Jidoka es posarà especial 

èmfasi en els Poka-Yoke. Es important donar als participants explicar varis exemples de Poka 

Yoke aplicats a la realitat.  

 Sistemes productius Pull (30 minuts): s’explicarà que és el sistema Pull, la seva base teòrica i a 

les diferencies i avantatges respecte un sistema productiu Push.  

 Kanban (60 minuts): s’explicarà que és el sistema Kanban i com pot ajudar aquest a 

implementar un sistema Pull. A més, s’explicaran diferents casos d’aplicació d’aquesta eina. 

Al final de la sessió els participants haurien de ser capaços de:  

 Ser capaços de implementar, de manera creativa, un sistema de control visual.  

 Entendre els usos i avantatges d’un SMED. Tenir nocions bàsiques que els permetin emprendre 

la implementació d’un sistema SMED.  

 Entendre el funcionament del Jidoka i ser capaços de implementar Poka-Yokes en els seus 

sistemes productius, ja siguin existents o inventats per ells mateixos.  

 Entendre les avantatges d’un sistema productiu Pull respecte a un sistema productiu Push.  

 Entendre i ser capaços de implementar un sistema de Kanban.  
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6.10. Sessió 10 

Aquesta sessió serà la darrera sessió teòrica del curs. En aquesta es concretament s’acabaran tots els 

conceptes teòrics del Lean Manufacturing. Concretament s’explicaran les eines que resten: Heijunka, 

les Tècniques per la Qualitat, el Value Stream Map i els sistemes de participació del personal. No serà 

necessària la utilització de portàtil. La distribució temporal de la sessió serà la següent:  

 Heijunka (60 minuts): en aqueta part s’explicaran les tècniques de anivellat de producció de 

manera teòrica i com aconseguir-lo. Es faran exercicis per a practicar aquest concepte i ser 

capaços d’aplicar-lo en casuístiques real.  

 Tècniques de qualitat (60 minuts): Aquest apartat va enfocat a aquelles tècniques de millora, 

més simples que la metodologia DMAIC, però útils per a resoldre problemes de petita escala. 

Es donaran indicacions de com implementar aquestes tècniques i sobretot com formar als 

operaris per tal que les pugin realitzar de manera autònoma.   

 Descans (30 minuts) 

 Value Stream Map (VSM)  (90 minuts): Malgrat que es molt important explicar la base teòrica 

darrera del Value Stream Map, la dificultat rau en realitzar-ne un de manera completa. Aquesta 

part de la sessió es dividirà en dues parts, en la primera d’uns 30 minuts de duració, s’explicarà 

la teoria. En la segona es donarà als participants un cas real per tal de que pugin realitzar un 

VSM sempre amb l’assistència del professor. Aquest VSM es corregirà de manera comuna.  

 Sistema de participació del personal (60 minuts): un dels principis principals de les eines Lean 

és aconseguir un canvi cultural a l’empresa i que el personal s’involucri en el desenvolupament 

de la millora. Malgrat que no existeix cap eina que sigui una panacea i aconsegueixi aquest 

objectiu en aquest apartat s’explicarà als participant un grup de tècniques o activitats que 

poden estimular al personal a participar i a suggerir possibles millores.  

Al final de la sessió els participants haurien de ser capaços de:  

 Entendre i saber com aplicar un anivellat de la producció mitjançant Heijunka.  

 Liderar projectes que facin la utilització de  les tècniques de qualitat explicades i, encara més 

important, ser capaços de formar al personal en aquestes tècniques.  

 Poder dibuixar un Value Stream Map sobre qualsevol procés de les respectives organitzacions.  

 Entendre quina és la filosofia darrere les tècniques de participació del personal i ser capaços de 

veure quina o quina és la més convenient per al seu cas particular. De vegades, aquestes poden 

ser una combinació de varies o bé una adaptació d’alguna d’aquests.  
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6.11. Sessió 11 

Les darreres dues sessions es dedicaran a realitzar dinàmiques sobre Lean Manufacturing per tal que els 

participants pugin veure, a través de simulacions, com es pot arribar a millorar un procés productiu 

aplicant les eines Lean adequades. En aquesta primera sessió es simularà el procés d’embarcament de 

passatgers a un avió.  

 Dinàmica embarcament de passatgers en un avió (5 hores): el procediment d’aquesta 

dinàmica està descrit a l’annex 2.  

Al final d’aquesta dinàmica, a més de tots els altres objectius descrits al mateix annex 2, és busca que 

els participants pugin comprovar de manera real com un procés, que no és simulat sinó que estan 

realitzen ells mateixos de manera practica, millora de manera substancial amb l’aplicació de les eines 

Lean. Per observar aquetes millores s’utilitzaran les mètriques Lean demostrant així la seva utilitat per a 

permetre la mesura de diferents situacions i comparar-les. A més, s’utilitza per exercitar la creativitat 

dels participants i que vegin com de difícil pot arribar a ser aplicar unes eines més o menys genèriques 

en un procés real. Finalment però no menys important, es busca que els participants s’adonin que 

aquestes eines tenen una aplicació real i que no són “unes eines que van funcionar a Toyota perquè són 

japonesos, però a la meva organització mai funcionarien”  

6.12. Sessió 12 

En la darrera sessió del curs es realitzarà una pràctica sobre l’anivellat de producció o Heijunka. Aquesta 

darrera sessió igual que l’anterior vol ser una exemplificació de com les tècniques Lean poden millorar 

un procés productiu. Mentre que la sessió 11 es focalitzava en il·lustrar de manera pràctica varies de les 

eines, aquesta dinàmica va més encarada a ensenyar com de beneficiós és reduir la mida del lot i 

utilitzar l’anivellat de producció. La realització d’aquesta dinàmica ocuparà gairebé la totalitat del temps 

de la classe, es reservaran 30 minuts al final d’aquesta però per tal de realitzar un petit acte de  comiat i 

acabar de clarificar aquells dubtes que hagin pogut quedar.  

 Dinàmica Heijuka (4 hores): el procediment d’aquesta dinàmica està descrit a l’annex 3.  

 Acte de comiat i valoració del curs (60 minuts): s’acompanyarà d’un refrigeri i s‘aprofitarà per 

tal de facilitar que els alumnes pugin parlar amb els professors sobre els dubtes que els hagin 

pogut quedar.  

A banda dels objectius explicats a l’annex 3 per la dinàmica Heijunka, aquesta sessió busca realitzar un 

repàs complet de tots els conceptes vistos al llarg del curs. A més, en aquest acte de comiat l’objectiu es 

generar una proximitat entre alumnes i professors ja que una de les parts més valuoses d’aquest curs és 

el que els participants es poden aportat els uns als altres després de la finalització d’aquest.  
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Conclusions 

En primer lloc m’agradaria ressaltar la vigència i importància de la que gaudeix el Lean Six Sigma. Tant 

d’aquest com  les dues grans àrees que el conformen: el Six Sigma i el Lean Manufacturing. Es considera 

provat, a partir de la recerca realitzada al llarg d’aquest projecte, que es tracta d’una àrea de 

coneixement intrínsecament lligada a aquells països amb major competitivitat industrial i que desperta 

cada cop desperta més interès, fet que es pot comprovar observant l’evolució de l’interès en els 

programes de formació en aquesta àrea.  

Amb gran satisfacció puc afirmar que s’ha complert l’objectiu marcat al inici d’aquest projecte: s’ha 

aconseguit que aquest treball esdevingui un recull d’aquelles eines i metodologies més rellevants per al 

Lean Six Sigma. Les limitacions, tant temporals com de pàgines de la memòria, han impedit que es 

pogués fer una explicació més extensa d’aquestes eines i metodologies. D’altre banda aconseguir una 

explicació completa de la majoria d’aquestes (Value Stream Map, Total Productive Maintenance...) 

podria requerir d’un projecte íntegre. Així doncs, dins de les capacitats d’aquest treball, considero que 

s’ha realitzat un bon recull amb explicacions que permeten, en cas necessari, seguir-se formant sobre 

una eina en concret sense masses dificultats.  

Sobre el pla didàctic, es pot afirmar que es tracta d’una bona distribució temporal per tal d’aconseguir 

l’objectiu principal d’aquest treball: poder formar a qualsevol persona en Lean Six Sigma. Malgrat que 

no s’ha pogut posar a la pràctica, si que s’ha pogut comentar amb persones qui tenen gran experiència 

formant en aquest àmbit i amb persones qui han rebut diverses formacions ja sigui en Six Sigma o bé en 

Lean Manufacturing. Totes aquestes han coincidit que es tracta d’un bon mètode d’ensenyament. Val a 

dir però, que no existeix cap mètode perfecte i que el descrit en aquest document es susceptible a 

variacions, especialment aquelles referents a la duració temporal dels temes, que pugin sorgir a partir 

de la necessitat d’adaptar-se a un grup concret de participants o bé a partir d’opinions que alguns 

alumnes pugin donar.  

A nivell personal, m’agradaria destacar la gran oportunitat que ha suposat per a mi la realització 

d’aquest treball. En primer lloc, perquè m’ha confirmat la gran passió que sentia per a la producció de 

béns i serveis de manera eficient. No només per això sinó perquè també ha suposat una oportunitat 

inigualable d’aprendre sobre aquest tema i adquirir coneixements que de ben segur em seran de gran 

utilitat en el meu futur professional. Puc dir doncs, que m’ha ajudat a confirmar que aquest àmbit és 

l’àmbit en el qual vull orientar la meva carrera professional.  

Finalment m’agradaria indicar que aquest projecte ha estat una gran via per acostar-me al món de la 

docència. A través de preparar el material docent per aquest curs he pogut constatar la gran dificultat 

que implica pensar de quina manera es transmetran uns coneixements. Puc afirmar doncs, que les 

habilitats per a ensenyar adquirides en el disseny d’aquest pla didàctic em resultaran d’allò més útils  

donat que en la societat en la que vivim l’intercanvi de coneixement és quelcom transcendental.   
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