Com millorar la
productivitat en el sector
carni (Lean Manufacturing)
Jornada tècnica en línia
Divendres 12 de febrer, 12 de març i 16 d’abril de 2021

Presentació
L’Escola Agrària de l’Empordà us
proposa una nova jornada en el sector
de la indústria alimentària.
L'objectiu de la formació és guiar al
participant en el coneixement de la
millora contínua, les eines per a la
millora de la productivitat adaptades al
sector carni i els fonaments per a l'èxit
en la seva aplicació.

Programa
Divendres 12 de febrer
10.00 h Les bases de la millora contínua per a la sostenibilitat dels
resultats
Model de gestió basat en la Millora Contínua (lean manufacturing)

Definició d'objectius

Control i monitorització

Focalització i organització de l'equip cap a la millora

Eines per a la millora de la productivitat
11.30 h Preguntes i Cloenda de la jornada
Divendres 12 de març
10.00 h Millora de l'eficiència de les línies de producció del sector carni

OEE – Indicador clau per a mesurar la millora i identificar els
tipus de pèrdua de productivitat

SMED – Eina per a la millora del temps de canvi de producte,
format, neteges, etc.
11.30 h Preguntes i Cloenda de la jornada

Organització
Divendres 16 d’abril
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

10.00 h Millora de l'eficiència de les línies de producció del sector carni

HOSHIN- Eina per a la reducció del malbaratament i
optimització de la mà d'obra en línies d'especejament, envasat,
aprovisionaments de material, neteges…


GRP - Eina per a la resolució de problemes identificant la causa
arrel. Reducció del minvament de producte o de materials
auxiliars (film), aturs de línia…

11.30 h Preguntes i Cloenda de la jornada
Totes les ponències aniran a càrrec del Sr. Francisco Bellod Murgui, director
de projectes de SGS Productivity.
Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on
podreu seguir-la.

#PATT2021

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través de l’enllaç:
https://forms.gle/qMaXuLxsEMQGCwL57
Es fa una inscripció per a cada sessió.
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3,00

