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UN PROGRAMA PER A IMPULSAR 
EL DESENVOLUPAMENT DE 

PROJECTES DE FORMA ÀGIL
 I ALTAMENT EFICIENTS



El PROGRAMA “ORGANITZACIONS ÀGILS” té 
per objectiu incrementar radicalment l’eficièn-
cia dels equips modificant la seva manera de 
treballar i agilitzant els processos.

El programa permetrà als equips conèixer i apli-
car de forma pràctica un conjunt de metodolo-
gies pel desenvolupament àgil de projectes i el 
llançament de productes.

Els participants podran adquirir una nova cultu-
ra de fer i les eines necessaries per possarla en 
pràctica en el seu dia a dia.

DESCRIPCIÓ
DEL PROGRAMA

“Ara pots accelerar el ritme de llançament 
de nous productes al mercat!”

CONCEPTES CLAU

METODOLOGIES

EINES

ORGANITZACIONS 
ÀGILS

L’ART DE FER EL DOBLE 
DE TREBALL AMB LA 

MEITAT DE TEMPS!
“Les metodologies àgils es basen en adquirir 

una nova cultura del desenvolupament”



El programa "ORGANITZACIONS ÀGILS” es compon de 3 workshops en format 
de taller pràctic, cadascun amb una metodologia i uns objectius concrets. 

Cada taller consta d'una part d'exposició, master class, per inspirar i motivar els 
assistents i una part de taller, workshop, per posar en pràctica els coneixements 
adquirits. Cada sessió es pot realitzar per separat i té una durada de 3 h.

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA

Workshop 02 Workshop 03

OUTPUT OUTPUT

EFICIÈNCIA EN EL 
DESENVOLUPAMENT 
DE PROJECTES

EFICIÈNCIA EN
ELS TEMPS DE 
RESPOSTA

ADQUIRIR UNA 
NOVA CULTURA DE 

DESENVOLUPA-
MENT RÀPID

PLA D’ACCIONS 
PER REDUIR 
ELS TEMPS 

DE RESPOSTA

Conèixer i aplicar la 
metodologia SCRUM 
per multiplicar l'eficièn-
cia dels equips (x3) en el 
desenvolupament àgil 
de projectes treballant a 
través de sprints.

Conèixer i aplicar la 
metodologia Quick 
Response Manufactu-
ring per reduir els temps 
de resposta de tots els 
processos de l’organitza-
ció millorant la qualitat i 
reduint els costos.
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DISFUNCIONAL ESTRATÈGICA

LEAN

QRM

QRM: LA CLAU PER AUGMENTAR
L'AVANTATGE COMPETITIU

Workshop 01
SCRUM QRMLEAN STARTUP

OUTPUT

EFICIÈNCIA EN 
EL LLANÇAMENT 
AL MERCAT

UNA NOVA FORMA 
DE APRENENTATGE, 
PER TENIR ÈXIT EN 

EL MERCAT

Conèixer i aplicar la 
metodologia LEAN 
STARTUP per a la defini-
ció i validació de les 
hipòtesis d’un projecte a 
través d’un procés itera-
tiu d’aprenentatge vali-
dat.



EFICIÈNCIA EN EL 
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES

Workshop 02

El model SCRUM es basa en l’a aplicació d’una 
metodologia de desenvolupament dels projectes 
a través de sprints que proporcionen progressiva-
ment un increment de valor tangible pel client i 
una substancial reducció de temps.

EFICIÈNCIA EN ELS TEMPS DE 
RESPOSTA

Workshop 03

La Fabricació de Resposta Ràpida, QRM, és un 
mètode basat en el factor temps, que permet pro-
duir amb major agilitat i un alt índex de qualitat.
QRM permet reduir temps interns que reverteixen 
en una reducció de costos i, per descomptat, una 
resposta més ràpida per al client.

ORGANITZACIONS ÀGILS
Les metodologies utilitzades es basen en fonts contrastades internacionalment, 
a continuació us presentem les principals referències de cada eina:

EFICIÈNCIA EN ELS LLANÇAMENT 
AL MERCAT

Workshop 01

El pensament LEAN STARTUP consisteix en iden-
tificar i validar amb la menor quantitat de recur-
sos i temps les hipòtesis del nostre projecte en 
condicions reals de mercat a través d’un procés 
continuat d'aprenentatge validat.



WE THINK
Imaginem oportunitats i 

ens anticipem als problemes
Desenvolupem projectes 
amb emoció i empatia

WE FEEL
Oferim serveis i eines 
que creen valor real

WE DO
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