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PROGRAMA “CONEIXEMENT A3” 

 

Dos dels factors que més incideixen en els resultats empresarials son els problemes i les 

decisions.  

Es pretén que els empleats, directius i empresaris coneguin i utilitzin una eina senzilla i pràctica 

que els hi permeti millorar en la resolució dels problemes i per optimitzar la presa de decisions . 

 

Breu descripció: El programa “Coneixement A3 “ es basa en la metodologia “A3 Thinking” i en la 

utilització d’un document en format A3 com a eina comuna per la resolució de problemes i per la 

presa de decisions. Seguint un ordre en les activitats a realitzar basat en el denominat cercle de 

Deming o de millora continua. (veure Annex per una descripció mes amplia) 

 

Objectius: 

Es pretén: 

 Tenir una eina comuna, senzilla i pràctica. 

 Donar una metodologia que permeti a les persones detectar problemes i proposar 

solucions. 

 Donar una eina per plantejar alternatives i prendre decisions.  

 Assolir una Nova Cultura Empresarial de país. 

 

Avantatges: 

Els avantatges que pot suposar la formació i el desenvolupament en aquest programa son: 

 És un procés de pensament lògic 

 Vol evitar la subjectivitat de les persones. 

 Es focalitza en el procés i en els resultats. 

 Pretén la brevetat, la síntesi i la visualització. 

 Fomenta que els afectats puguin dir la seva i estiguin d’acord amb les conclusions i en les 

accions a realitzar. 

 Suposa tenir el punt de vista en tot el sistema. 
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ANNEX.  “A3 THINKING” 

 

El A3 Thinking es una metodologia desenvolupada inicialment per Toyota, que es basa en la 

utilització de un full format DIN A3 com a eina de treball per a la descripció, anàlisi, presa de 

decisions, planificació i seguiment de tot tipus d’activitats empresarials des de la presentació de 

projectes passant per la resolució de problemes fins a la determinació de la estratègia de l’empresa. 

Es una de les eines que donada la seva versatilitat i simplicitat fa que es pugui utilitzar en multitud 

de situacions. 

 

En la resolució de problemes el procés te les següents fases: 

1. Definició del problema 

Definició clara i concisa del problema. 

Utilitzar en la mesura del possible dades quantitatives. 

Detallar el que sigui necessari per fer el problema comprensible. 

2. Situació actual 

El problema es produeix en l'àmbit d'un procés. En aquest punt s'ha de descriure aquest 

procés prenent dades reals. 

Utilitzar esquemes i diagrames (Pareto, diagrames de flux, ...) 

Utilitzar en la mesura del possible dades quantitatives. 

Ressaltar el problema dins del procés. 

3. Anàlisi de les causes 

Mostra gràficament anàlisi i conclusions: 5-perquès, Ishikawa ... 

4. Situació objectiu 

Representar gràficament quina seria la situació ideal, incloent els mateixos indicadors que en 

la "situació actual". 

5. Pla d'Acció 

Tenim una descripció essencial del problema, tenim identificades les causes i tenim els 

objectius; cal definir les accions a fer indicant qui fa què, com, quan ... 
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6. Seguiment 

L'Informe A3 també ha de servir per poder veure en tot moment en quina situació estan les 

accions definides. Però a més mostra de forma clara què es pretén aconseguir amb aquestes 

accions. 

7. Resultats 

El tancament de l'informe ens ha de mostrar què es va aconseguir, de manera que puguem: 

 Tenir un registre senzill però fiable de tota la resolució del problema. 

 Podem estendre les conclusions a altres problemes. 

 

Entre les diverses utilitzacions s’ha comprovat la seva utilitat: 

1) Per ensenyar a les persones a enfrontar-se als problemes de forma sistemàtica, a pensar i 

descriure possibles solucions, així com la seva planificació. 

2) Perquè les persones que detecten problemes siguin part de la solució 

3) Per utilitzar-lo per desencallar situacions en les que no es prenen decisions, donat que 

obliga a decidir sobre una de les opcions que s’han desenvolupat. 

4) Perquè els grups minimitzin les reunions i el temps de dedicació. 

 

Sobre el A3 Thinking en els darrers temps s’han publicat diversos articles i llibres tan a Europa com 

als EE.UU.; l’any 2009 la publicació MIT Sloan Management Review publicava un article amb el  títol 

“Toyota's Secret: The A3 Report” i el 2012 es en procés de publicació la traducció al italià del llibre 

“Managing to Learn: Using the A3 Management Process” 
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