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“Si vols canviar el mon, has de començar per canviar-te a tu mateix”
Socrates

LA MILLORA CONTINUA

• LA MILLORA CONTINUA ES UNA
FILOSOFIA DE TREBALL, UNA MANERA
DIFERENT DE VEURE LES COSES QUE
FA QUE MILLOREM DIA A DIA TOT ALLÒ
QUE FEM I FA ELS LLOCS DE TREBALL
MES HUMANS.

LA MILLORA CONTINUA

Característiques principals:
Es un procés documentat.
Te sistemes de mesura.
Hi participen totes les persones de la
organització.

LA MILLORA CONTINUA

Cercle de Deming:

“Sense dades, ets una persona més donant la teva opinió”
W.Edwards Deming

CONTEXT DE EXCEL·LÈNCIA
OPERACIONAL

EINES DE SIX SIGMA I LEAN

VALUE STREAM MAPPING

¿Qué es Método 4 y el Lean?
Per fer els processos mes robustos es requereix incrementar
l'eficiència de fabricació o del servei.
 El Lean permet que els processos flueixin mes eficientment, reduint
les pèrdues.
 Un procés robust es pre-requisit per millorar la seva eficiència.

Beneficis del Lean:
 Temps de cicles mes curts ('Agile Manufacturing').
 Reducció general de nivells d’inventari sense reduir el nivell de servei
al client.
 Reducció de costos.
L’eina principal de Lean es el Value Stream Mapping (VSM)
 Ajuda a definir retards i colls d’ampolla d’un procés.
 Altres eines: Kaizen, 5S, producció PULL, Poka-Yoke, flexibilitat en la
producció, SMED.

QUE ÉS LEAN?
Es un model de gestió que busca conservar els processos i recursos que
creen valor i eliminar el malbaratament. Entenem per malbaratament tot allò
que no te valor perquè el client no ho paga.

“Fer mes i mes amb menys i menys”

QUE ÈS LEAN?
Valor afegit i No Valor afegit
La major part del temps dedicat a un procés es consumeix en activitats que no
aporten valor al procés.

QUE ÉS LEAN?
Els 7 tipus de malbaratament (MUDA)

INTRODUCCIÓ A LA
METODOLOGIA SIX SIGMA

QUE ÉS SIX SIGMA?
Es una eina per la millora dels processos productius. Es basa en la reducció
de defectes dels productes i/o serveis. El seu nom ve de l’estadística i la
normalitat dels processos, en els que σ es el desviament Standard, i es el
millor indicador de la variabilitat dels processos.

QUE ÉS SIX SIGMA?

Un procés amb nivells molt baixos de variabilitat ens assegura que es troba a
dins dels límits establerts, o sigui compleix amb les especificacions del client,
excepte una quantitat quasi menyspreable. Tenir 6 σ (6 desviacions
estàndards) equival a un 99,99966 d’eficiència, o el que es el mateix, un
màxim de 3,4 defectes per cada milió de peces produïdes.
Per exemple, si tenim un procés que fabrica peces que han de tenir un
diàmetre de 15 +/- 1 mm. perquè el meu client les accepti, si el meu procés te
una eficiència de 3 σ, de cada milió de peces que fabriquem, 66.800 tindran
un diàmetre inferior a 14 o superior a 16 mm., mentre que si el nostre procés
te una eficiència de 6 σ, per cada milió de peces que fabriquem, nomes 3,4
tindran un diàmetre inferior o superior a 16 mm.

QUE ÉS SIX SIGMA?
Per entendre que es Six Sigma hem d’entendre que es variació i com es mesura.

Sigma (σ) es una lletra grega que significa una unitat estadística de mesura,
es fa servir per definir la desviació estàndard d’una població, mesura la
variabilitat o dispersió d’un conjunt de dades i es calcula amb la desviació
estàndard.

QUE ÉS SIX SIGMA?

El procés de l’esquerra te un nivell sigma de 3 degut a que hi han 3
desviacions estàndard entre la mitja i els límits de l’especificació, i en el
procés de la dreta hi han 6 desviacions estàndard entre la mitja i els límits
de l’especificació que li dona un nivell de 6 sigma.

QUE ÉS SIX SIGMA?
El nivell sigma es una mesura de quan de bons son els nostres processos i
es relaciona amb els defectes per milió de oportunitats (DPO) de la següent
manera:

La majoria d’empreses

QUE ÉS SIX SIGMA?

Tipus de variació en un procés

QUE ÉS SIX SIGMA?

Tipus de variació
Algunes preguntes que ens ajuden a distingir els tipus de variació:






Algú arriba a la feina exactament a la mateixa hora cada dia?
Quines son algunes de les causes comuns de la variació?
Quines son les causes especials de la variació?
Quines creieu que son mes fàcils de identificar?
Quines creieu que s’han d’intentar eliminar primer?

“No distingir entre aquets 2 tipus de variació es una font tremenda d'energia
perduda en els negocis d’avui”
Dr. W. Edwards Deming

QUE ÉS SIX SIGMA?

Senyals de causa especial

QUE ÉS SIX SIGMA?

Estratègies per cada tipus de variació
 Abans de decidir com millorar un procés necessitem saber si es o no es
estable.
 Direm que un procés es estable quan no te cap causa especial.

QUE ÉS SIX SIGMA?
Quan tenim causes especials en un procés l’objectiu es eliminar-les per
convertir un procés inestable a un procés estable i ho farem de la següent
manera:

 Obtindrem tota la informació necessària per detectar les causes de
manera ràpida.
 Farem accions immediates per reparar els danys.
 Buscarem la causa arrel, investigant que hi ha de diferent d’altres
vegades, i aïllant la causa mes profunda.
 Buscarem una solució a llarg termini per evitar que es repeteixi aquesta
causa especial. O be si els resultats son bons aprendrem la lliçó.

QUE ÉS SIX SIGMA?
El procés que es mostra no indica cap causa especial, però, es necessari
millorar-lo?

La reducció de la variació de causa comú requereix eines avançades, i son
tractades per Green Belts i Black Belts.

QUE ÉS SIX SIGMA?
Green Belt

Black Belt

Eliminar desviaciones

Reducir variaciones

Equipo de trabajo

Equipo interdisciplinar

Especializado en la metodología

Formadores certificados

SI

SI

SI
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SI

SI

Baja

Media-Alta

Muy alta

Tópico

Yelow Belt

Propósito

Solucionar
básicas

Personal

Individual o en equipo

Nivel

Conocimiento básico
solucionar problemas

Causa especial
Causa común

Complexidad
problema

del

desviaciones

para

Herramientas









Definición problema
Mapa de proceso
Causa-Efecto
Brainstorming
Time Series Plot
Pareto
Control Charts







Desviaciones
Incidentes EHS
Contaminaciones
Problemas fabricación.

Ejemplos

Todas las de Yellow Belt y
Process Capability
Frequency Plots
Scatter diagrams
More Control Charts





Errores recurrentes
Eliminación variabilidad
Incrementar rendimientos

Todas las de Green Belt y
Hypothesis testing
Regression
Design of Exp'ts
Gauge (R&R)




Disolución de productos
Partículas en productos
estériles

QUE ÉS SIX SIGMA?
Estructura de Six Sigma: per la implementació necessitem un estructura humana a
l’organització.
Aquesta estructura esta formada per:
• Yellow Belts (Cinturons Grocs): persones que dediquen part del seu temps a fer
petits Projectes de Millora a dintre la seva àrea de treball en un període curt de temps.
• Green Belts (Cinturons Verds): son experts que dediquen tot el seu temps a
Projectes de Millora a dintre l’organització amb una durada mes llarga de temps i que
també assessorant i capaciten a Yellow Belts.
• Black Belts (Cinturons Negres): son líders que difonen la cultura Six Sigma. Tenen
una visió sistèmica de la organització i assessorant i capaciten Green Belts.
• Master Black Belts (Cinturons Negres Mestres): son persones amb gran
experiència com a Black Belts. Dirigeixen projectes i capaciten Black Belts. Aquesta
figura no sempre es té a l’organització.

QUE ÉS SIX SIGMA?

Six Sigma te un eina per millorar els nostres processos i reduir defectes que es la
metodologia DMAIC:

COMBINACIÓ ENTRE LEAN I
SIX SIGMA

LEAN&SIX SIGMA
Des de la perspectiva de la Millora Continua el Lean i el Six Sigma han de coexistir:
QUE ENS OFEREIX CADA METODOLOGIA?
Lean Manufacturing

Six Sigma

Permet reduir el malbaratament i fa els
processos mes estables i repetitius.

Permet reduir la variabilitat dels processos.

Es centre en la millora dels fluxos dels
processos.

Té com objectiu reduir la variabilitat i
disminuir els defectes.

Millora els costos de les operacions.

Millora del cost de la no qualitat.

Temps d’aprenentatge mes curt.

Temps d’aprenentatge mes llarg.

Durada dels projectes de 1 setmana a 3
mesos.

Durada dels projectes de 3 a 6 mesos.

El seu motor es la demanda i el client.

El seu motor son les dades.

Menys complexitat en els projectes.

Més complexitat en els projectes.

LEAN&SIX SIGMA
Des de la perspectiva de la Millora Continua el Lean i el Six Sigma han de coexistir:
COM HEM D’UTILITZAR CADA METODOLOGIA?
Lean Manufacturing

Six Sigma

Per simplificar processos.

Per minimitzar la variació dels processos.

Per se mes ràpids cap al client.

Per solucionar problemes de manera
científica.

Per millorar els fluxos.

Per dissenyar projectes robustos.

Per minimitzar els inventaris.

Per centrar-se en problemes de qualitat.

Per tenir processos a prova d’error.

Per fer servir metodologies tècniques
utilitzant l’estadística.

El Lean & Six Sigma ens dona un enfoc molt mes ampli per Millorar processos.

LEAN&SIX SIGMA
La combinació Lean & Six Sigma aporta a les empreses:








La gestió i participació de l’alta direcció.
El treball en equip.
La formació continuada dels membres del equip.
La implicació de tots els treballadors.
La gestió de projectes.
Una metodologia per la solució de problemes.
Un tracte humà cap a les persones.

LEAN&SIX SIGMA
Fem servir la combinació Lean & Six Sigma a les empreses podem
aconseguir:







Minimitzar o eliminar el malbaratament.
Incrementar la productivitat.
Millorar la comunicació i la col·laboració.
Incrementar la competitivitat i la satisfacció dels clients i consumidors.
Reduir els temps d’espera i el termini d’entrega.
Identificar oportunitats de millora.

PRESENTACIÓ DE L’EINA
DMAIC

L’Eina DMAIC

L’Eina DMAIC
El procés DMAIC i les seves fases:
Definir: especificar el problema que hem de resoldre i el
seu impacte.

 Definir el problema, veu del client i mapa de procés.

Mesurar: fer servir dades per tenir una imatge de com es

comporta el procés i determinar com és en la realitat.
 Series de dades en el temps, Control Chart, Pareto

Analitzar: investigar a fons per determinar quina es la causa

arrel del problema.

 Anàlisis del procés, Mapes de valor, diagrama de Causa y Efecte.

Implementar: generar idees y fer una prova pilot abans de de
la seva implementació.

Controlar: estandarditzar y documentar.
 Control charts

