
                              

 

 

  
 

CURS DE FORMACIÓ 

YELLOW BELT 



           Curs de Formació de Yellow Belt 

 La formació de Yellow belt o Resolució de problemes de manera efectiva 

l’ajudarà a que els seus processos siguin mes eficients, millorant la 

qualitat i la productivitat, incrementant els beneficis de la seva empresa. 

 Amb l’eina DMAIC l’ajudarem a donar-li la volta als problemes, 

convertint-los en tresors per millorar els resultats econòmics. 

 La formació va dirigida a qualsevol persona de l’empresa  o futur 

membre d’una empresa per abordar processos de solució de problemes. 

Aquesta formació aporta metodologia i casos pràctics. 

 També aportem seguiment de projectes a dins les empreses. 

 Garantim el 100% d’èxit en la implementació de les solucions.   

 Acompanyem als treballadors en els projectes per aconseguir la solució 

definitiva. 

 

“Si busques resultats diferents, fes coses diferents”. 

Albert Einsten  



           Curs de Formació de Yellow Belt 

FORMACIÓ: 

 

Descripció del curs: 

La metodologia DMAIC per solucionar els problemes de manera eficient és 

l’eina fonamental dins la cultura de la Millora contínua per incrementar la 

productivitat i la qualitat. 

 

Objectius del curs: 

 Entendre com la metodologia DMAIC encaixa en les investigacions i 

solucions dels problemes. 

 Conèixer l’estructura DMAIC i la seva aplicació per resoldre problemes. 

 Com utilitzar les eines per trobar la causa arrel del problema i les millors 

solucions. 

 

 

 

 

 

 



           Curs de Formació de Yellow Belt 

FORMACIÓ: 

 

Durada: 8 hores (2 dies de 4 hores) 

 

DIRECCIÓ: 

Jaume Aldavert Pallerols 

Enginyer en Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (UPC-

EPSEVG). 

President de l’Associació Catalana per a la Millora Contínua i la Innovació. 

 

COORDINACIÓ: 

Associació Catalana per a la Millora Contínua i la Innovació.  

www.acxmc.cat 

 

PROFESSORAT: 

Anna Carré, psicòloga i Coach&Lean Six Sigma Consultant 

36 anys d’experiència a l’industria farmacèutica i apassionada per la Millora 

Continua. 

 

 

 

http://www.acxmc.cat/


           Curs de Formació de Yellow Belt 

 

Programa del curs: 

 

Dia 1 (4 hores) 

 Introducció a OPEX (Excellence Operational) 

 Simulació Coffee Express (Ronda 1) per crear un entorn pràctic 

d’aplicació de l’eina. 

 Introducció metodologia DMAIC: 

 Fase de Definir. 

 Fase de Mesurar. 

 

Dia 2 (4 hores) 

 Introducció metodologia DMAIC: 

 Fase d’Anàlisis. 

 Fase d’Implementació. 

 Simulació Coffee Express (Ronda 2) per aplicar les solucions a la 

pràctica. 

 Fase de Control. 

 Resum i finalització del curs. 

 

 

 

 



           Curs de Formació de Yellow Belt 

 

Material del curs: 

Una guia formativa. 

 

Tipus d’avaluació del curs: 

 

Si el professor determina que l’alumne ha assolit els coneixements explicats 

en el curs, se li farà entrega del certificat de competència del curs avalat per 

l’Associació Catalana per a la Millora Contínua i la Innovació. 

 

  De manera adicional, la realització del curs permet accedir a la 

certificació Yellow Belt – Six Sigma que es culmina amb la realització 

d’un projecte Yellow Belt – Six Sigma en la seva organització. 

 

 

 

 

 



                              

 

 

  
 

CERTIFICACIÓ DE YELLOW 

BELT 



                      Certificació de Yellow Belt 

        Requisits necessaris per la certificació 

 

 Completar una investigació amb la metodologia DMAIC amb un 

equip multifuncional. 

 

 Documentar la investigació seguint la metodologia DMAIC, i 

utilitzant una plantilla. 

 

 Revisió i seguiment de cada fase del projecte de millora per un 

coach acreditat. 

 

 Revisió final i aprovació del projecte per l'Associació Catalana de 

Millora Continua i Innovació. 

 

 Després de una exitosa demostració del teu coneixement en la 

metodologia DMAIC t’hauràs guanyat la certificació de Yellow 

Belt. 

 

 



                      Certificació de Yellow Belt 

  

 


