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PRESENTACIÓ

En l’actual entorn laboral i social, el canvi és quelcom omnipresent: les necessitats de 
la societat, del client o usuari i de les organitzacions canvien. És important que cada 
un dels membres dels llocs de treball adquireixi una actitud crítica i creativa envers 
els seus llocs de treball i respecte a la seva àrea de responsabilitat i vagin aportant 
millores orientades a l'eficàcia i eficiència. 

Una eina clau per poder assolir aquests objectius amb eficàcia és incorporar la cultura 
de la MILLORA CONTINUA (com a una forma d’innovació) en el deseiximent quotidià 
de les organitzacions i  de cada un dels llocs de treball  que la conformen amb el 
propòsit de poder adaptar-se pro-activament i amb èxit a les noves demandes.

A continuació presentem un programa formatiu per adquirir i treballar tan les actituds 
claus com els mètodes i eines necessàries per a implementar una cultura de Millora 
continua al  lloc  de  treball  per  anar  envers  la  qualitat  total,  a  partir  del  mètode 
sistematitzat de solució de problemes i punts de millora que ens permet detectar i 
definir un punt de millora, així com crear, implementar i avaluar la solució aplicada, 
emprant una actitud creativa, critica i flexible. 

OBJECTIUS

B.1 OBJECTIU GENERAL

Adquirir coneixements, habilitats i eines per a poder implementar i aplicar la cultura de la  
millora continua en el lloc de treball a partir del foment de la innovació i la creativitat, amb el  
propòsit de resoldre punts de millora d’una manera original i efectiva mitjançant tècniques  
creatives i el mètode sistematitzat de detecció i solució de problemes i punts de millor amb  
l’objectiu final de maximitzar la satisfacció de les necessitats del usuari intern, extern, del  
departament o àrea i de l’organització en general.

B.2 OBJECTIUS ESPECIFICS

- Reflexionar i dissenyar com poden aplicar les tècniques de millora continua al 
seu lloc de treball. 

- Conèixer i aplicar als seus projectes de millora les actituds que  porten a la 
millora continua i com fomentar-les: La creativitat, el pensament crític i l’actitud 
oberta.

-  Conèixer  el  Mètode sistematitzat   de  resolució  de  problemes i  de punts  de 
millora i les seves diverses aplicacions i saber-les aplicar al lloc de treball
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-  Adquirir  i  practicar  eines  i  tècniques  creatives  individuals  i  en  grup  per  tal 
d'aplicar-les als seus projectes de millora continua, la resolució de problemes i a 
la millora o creació de nous processos i formes de treballar en el àrea o el lloc de 
treball

- Aprendre i aplicar el mètode sistematitzat de detecció i resolució de punts de 
millora en totes les seves fases aplicant-lo  a un punt de millora real detectat en 
l’àrea o en el lloc de treball amb el propòsit final d’implementar-lo en casos reals 
dins la seva àrea de responsabilitat.

la comunicació 

PROGRAMA

0- INTRODUCCIÓ

 Què  podem millorar  del  nostre  lloc  de  treball  en  l'àmbit  que  està  sota  la  nostra 
responsabilitat? 

 Recerca de situacions reals potencialment millorables

1- QUE ES LA MILLORA CONTINUA APLICADA AL LLOC DE TREBALL

 Que és la millora continua i la innovació: La millora continua com a tipus d’innovació 
(el Kaizen)

 Beneficis de la millora continua: El concepte de la QUALITAT TOTAL
 Característiques de l’entorn actual  i  els  8  components  bàsics  de la  satisfacció del 

usuari (intern i extern)
 L’actitud creativa i el pensament crític  com a principi bàsic per a la millora continua
 El  foment  quotidià  de  la  millora  continua:  Percebre,  processar  i  actuar  de  forma 

diferent i creativa
 Inèrcies  i  barreres  individuals  i  del  equip,  que  bloquegen  la  millora  continua,  la 

creativitat i la innovació 

2-  EL MÈTODE SISTEMATITZAT DE DETECCIÓ I SOLUCIÓ DE PUNTS DE MILLORA I 
TÈCNIQUES CREATIVES

 Principis del mètode sistematitzat de detecció i solució de problemes i punts de millora 
i àmbits d’aplicació

 Principis bàsics de les tècniques creatives: Actituds i condicions claus per a emprar-les 
eficaçment

 Les 5 Fases del mètode sistematitzat de  detecció i solució de problemes i punts de 
millora: 

-Fase 1: Definició correcta del problema o del punt de millora.

 -Les Tècniques interrogatives per a la definició de problemes i punts de millora

-Fase 2-A: Recerca d’informació i detecció de causes

-Tècniques creatives per a la detecció de causes:

-El Metaplan

-El Mindmap

-Fase  2-B:  Elecció  de les  causes  principals  que conformen el  problema: La  llei  de 
Pareto
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-Fase 3: Generació de solucions per al punt de millora

-Tècniques creatives per a la creació de solucions:

-La tècnica del Brainstorming amb creació de criteris

-La tècnica de la Sinèctica

-La tècnica dels Sis barrets de Bono

-La tècnica de Les Paraules al atzar

-Fase 4: Presa de dedicions: Elecció de la millor solució

-Tècniques per a la presa de decisions: 

-La Matriu de criteris

-La Matriu de Valor/Cost de la solució

-Fase 5: Avaluació de la solució o millora implementada.

-Creació i  selecció dels indicadors d’avaluació de la millora implementada: Els OKR 
(Objective Key Results)

3. CONCLUSIONS

Presentació  al  grup  classe  de  les  propostes  de  millora,  anàlisi,  debat  i 
redactat final de les propostes a presentar als equips de treball de referència de 
cada participant.

METODOLOGIA

A l'inici del taller cada participant triarà situacions reals de millora en el seu lloc 
de treball que estiguin sota la seva àrea de responsabilitat. Al llarg del taller anirà 
aplicant tots els aprenentatges a desenvolupar les seves propostes de millora. Al 
finalitzar  al  taller  es  realitzarà  posades  en  comú  per  analitzar  i  debatre  la 
proposta que posteriorment caldrà presentar al seu lloc de treball com a pas previ 
a la seva possible implementació.

DURADA PROGRAMA DE FORMACIÓ: 15 Hores
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