ORGANITZACIÓ
INDUSTRIAL
I RESIDUS INDUSTRIALS

L’organització científica del treball

A mitjans del s.XIX, Frederick Taylor va
començar a aplicar mètodes per augmentar la
productivitat industrial.
És el què es va anomenar
ORGANITZACIÓ CIENTÍFICA DEL TREBALL.

L’organització científica del treball
DESCOMPOSICIÓ DE TASQUES
Cada treballador s’especialitza en una feina molt concreta.

-Menys fatiga.
-Augment del rendiment.
-Augment de la remuneració per major
producció.
-Selecció de la persona més apta per a
cada feina.

-L’home passa a ser considerat una màquina
més.
-El treballador s’ha d’ajustar a la cadena de
muntatge, no al revés.
-Pèrdua de llibertat i de decisió.
-Control total sobre els moviments.
-La direcció dirigeix. Els operaris treballen, no
pensen.

L’organització científica del treball
PRINCIPIS DE TAYLOR CONVERTITS EN SLOGANS:

1. L’home adequat pel lloc adequat.

2. Un lloc per a cada cosa i cada cosa al seu lloc.
3. El temps és diners.
4. L’home no ha de fer allò que pot fer una màquina.

L’organització científica del treball
PRINCIPALS ERRORS DE TAYLOR:

1. Va considerar que l’única aspiració de l’home era
guanyar diners.
2. Excés d’especialització, reduint les possibilitats de
desenvolupament de cada persona.
3. Separació radical entre la direcció i els treballadors.

L’organització científica del treball
DECADÈNCIA DE LA TEORIA DE TAYLOR:

1. Cada vegada s’anaven fixant temps més curts per a
les tasques.
2. Cada vegada s’exigia més rendiment al treballador.
3. Cada vegada les primes de productivitat eren menors.
3. L’home tenia aversió al treball. L’únic incentiu era
l’econòmic.

L’escola de les relacions humanes

Elton Mayo introdueix els factors psicològics i
sociològics en l’organització del treball
És el què es va anomenar
ESCOLA DE LES RELACIONS HUMANES.

L’escola de les relacions humanes
Elton Mayo comença a fer una sèrie d’experiments amb un grup de treballadores:
1. Disminució de la jornada laboral.
2. Concessió de descansos en mig de la jornada laboral.
3. Insistir en la importància del treball que fa cada persona.

Amb cada canvi d’aquests es va aconseguir un augment de la producció!

L’escola de les relacions humanes
PRINCIPIS DE MAYO:

1. L’home no és programable.
2. L’home té motivacions molt complexes (no només
l’econòmica)
3. A banda del màxim benefici, arribar a altres objectius
de caràcter social.
4. Existeix una jerarquia. Cada treballador rep ordres
d’un únic cap.

L’organització del treball en
l’actualitat
Actualment la psicologia també influeix en l’organització del treball.
Es valoren els següents aspectes:

1. Aptitud per un lloc de treball. S’apliquen testos psicotècnics, entrevistes individuals,
entrevistes en grups, ...
ES RECOMANA LA PEL·LÍCULA “EL MÉTODO”.
2. Monotonia vs. creativitat.
3. Estímuls i sancions.
4. Seguretat en el treball i investigació de les causes d’accidents.
5. Higiene en el treball. Condicions ambientals.
6. Ergonomia i psicosociologia. Acondicionament del lloc de treball al treballador: comoditat,
il·luminació, ventilació, aspectes psicològics, ...
7. Relació entre fatiga i rendiment.

ESTUDI I DISSENY
D’UN PRODUCTE

Per crear un nou producte...
1. CAL IDENTIFICAR UNES NECESSITATS.
El producte només tindrà sortida si té una utilitat.

2. CAL FER UN ESTUDI DE MERCAT.
El producte va dirigit a un públic concret. Cal valorar si ja
tenen la necessitat coberta o si és possible ampliar el
mercat bé ampliant l’oferta, bé millorant el producte.
També cal valorar la demanda.
3. CAL ELABORAR UN PROJECTE TÈCNIC.
Es defineix el producte d’acord a unes necessitats
determinades i el pla de treball que cal seguir per fabricarlo.

Hi ha diferents mètodes per dissenyar un producte:

1.BRAINSTORMING.
Grup de treball format per persones de diferents àmbits
i coordinats per un expert en el producte.
El grup aporta idees sense que se’n descarti cap (per
inútils o absurdes que semblin). Per això el grup ha
d’actuar desinhibidament, sense prejudicis i amb molta
imaginació i creativitat.
Un cop hi ha un nombre suficient d’idees se seleccionen
les millors.

Hi ha diferents mètodes per dissenyar un producte:

2. TÈCNICA DELFOS
Grup de treball.
En una primera fase, les persones treballen aïllades i
generen idees sense quedar influenciades per la resta
del grup.
En una segona fase es fa una exposició en grup de les
diferents idees.
A partir d’aquí es generen noves idees.
Quan ja hi ha un nombre suficient d’idees, se
seleccionen les més consensuades.

Quan ja es té una idea clara de com ha de ser el producte, aparell
o procés, es fan proves i assajos amb maquetes o prototips.

MAQUETA
Muntatge a menor escala amb materials
pensats per a ressaltar l’atenció d’allò
que es presentarà com a innovació o
millora.

PROTOTIP
Exemplar o primer motlle que es fabrica
d’una figura o altra cosa. També pot ser
una màquina en proves.

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ
DE LA PRODUCCIÓ

Mètode clàssic
Materials Requirements Planning
Just in time

Mètode clàssic
Es basa en l’organització científica del treball proposada per Taylor:
- El procés productiu s’ha estudiat i assajat pas a pas, buscant la manera més
ràpida i efectiva de produir.
- Cada persona està especialitzada en el seu lloc de treball.
Les seves característiques més importants són:
1. S’estudien els temps de treball, mitjançant la mesura del temps necessari en cada
operació.
2. Es planifica la producció mitjançant l’estimació de necessitats a partir d’una demanda
continuada.
3. Es gestionen els estocs a partir d’una demanda continuada.
Però aquest mètode pot comportar un problema:
- Si la demanda baixa, es poden generar grans quantitats d’estocs.

Materials Requirements Planning
A partir de la previsió de vendes (demanda)...
1. ...es determina la quantitat de matèries primeres.
2. ...es determina la quantitat de producte final.
3. ...es determina el moment ideal de comprar les matèries primeres i de produir.
A questa previsió se sol fer semestralment.

L’objectiu, per tant, és:
mantenir un nivell d’estocs adequat a la demanda dins un termini establert.

Just in time
Mètode d’origen japonès (de l’empresa Toyota).
Les seves característiques més importants són:
1. Només es fabrica allò que ja es té venut.
2. És el client qui estira la producció. I és la producció qui estira l’adquisició de matèries
primeres.
3. Els estocs, per tant, són teòricament nuls, tant de matèries primeres com de producte
acabat
4. Es redueix al màxim la mà d’obra i el temps de funcionament de la maquinària.

