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OBJECTIUS: 
Els assistents a la formació finalitzaran el curs havent adquirit els coneixements necessaris 
per posar en marxa a les seves empreses eines de millora com 5S, TPM, AMFE, OEE, 
PARETO, SMED, podran planificar un projecte d’implantació i coneixeran els ratis (DPIs) 
necessaris per al control i seguiment. 
El curs permetrà als assistents assolir una perspectiva general per a la reducció de costos, 
millora de la qualitat de productes i/o serveis, increment de la disponibilitat dels equips de 
treball, millora en el salari emocional i disminució de la sinistralitat en accidents laborals i 
accidents blancs. 
  
DESTINATARIS: 
Aquest curs s’adreça  a totes aquelles persones que pel seu rol a l’empresa assumeixen 
responsabilitats en departaments de manteniment, direcció de planta, planificació, 
producció, prevenció, així com a tots aquells professionals interessats en l’aprofitament 
dels recursos humans escassos d’una empresa com són els Recursos Humans i el temps. 
 
TEMARI: 

1. Introducció 
- Eines de millora de processos. 

2. Mudes 
- Com millorar els recursos, augmentar la productivitat, millorar els costos. 
- Vuitena Muda, Talent humà. 

3. Cronometratge. 
- Afegir valor mapejant. 

4. 5S. 
- Millorar del lloc de treball augmenta la qualitat, redueix els costos i disminueix 

la sinistralitat. 
5. TPM.  

- Millora el rendiment dels equips, augmenta la fiabilitat. 
6. KPI. 

- No implantis allò que no es pot mesurar. 
 
Al llarg del curs es desenvoluparà un projecte grupal d’implantació 5S, exercicis de VSM i 
TPM. 
 
PROFESSORAT: 
Sr. Lluis Coll.  
Responsable de Operaciones, Kenned Group S.L. Formador i consultor especialista en les 
àrees de producció i logística. 
 
DURADA: 
20 hores. 
 
LLOC DE CELEBRACIÓ: 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 
C/ Blasco de Garay, 29-49 
08224 Terrassa 

LEAN 
Eina de millora contínua 

20 hores 
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