
BLOC 1. PRODUCTES TECNOLÒGICS: 
DISSENY, PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ 

DE PRODUCTES TECNOLÒGICS



● Procés cíclic de disseny i millora de productes
● L'empresa industrial
● Comercialització i distribució de productes



PROCÉS CÍCLIC DE DISSENY I MILLORA DE 
PRODUCTES

• Introducció
• Cicle de vida i evolució dels productes
• Procés de ressolució de problemes
• Disseny industrial
• Anàlisi tècnica de productes
• Sistemes de qualitat



INTRODUCCIÓ

• Un producte és un ésser 
tecnològic  sotmès a un cicle de 
naixement, desenvolupament i 
mort tècnica i comercial.

• Els productes que provenen de 
l’activitat industrial han de tenir 
un factor de millora constant.

• Una empresa amb ràpids 
processos d’adaptació al mercat 
és una empresa competitiva.



PRODUCTE I CICLE DE VIDA
• Un producte es pot definir per les 

seves propietats tècniques i pel 
valor que el comprador li assigna.

• Els nous productes intenten satisfer 
noves necessitats o resoldre antics 
problemes de forma diferent.

• Constantment apareixen nous 
materials, noves tècniques que 
permeten fabricar coses 
impensables fins a aquell moment.



Introducció: creixement lent de vendes, no hi ha competidors. Esforç promoció.
Creixement: Augmenten vendes i productes. És més conegut. Preu baixa
Maduresa: Les vendes no augmentes. Surten competidors. S'ha de millorar el 
producte, la distribució, el preu...
Declivi: Disminueix la demanda i apareixen substituts

Cicle de vida d’un producte

Introducció

Declivi

Maduresa

Creixement



Cicle de vida d’un producte

Durant molts de segles les coses que es fabricaven eren de llarga durada.
Actualment són més efímers

Raons: modes i evolució de les necessitats



L'EVOLUCIÓ DELS  
PRODUCTES

● Tendència a l'automatització (electrònica i informàtica).
● Major nombre de funcions en els productes.
● Integració de components (és difícil desmuntar-lo i reconèixer els 

components).
● Ús de substàncies respetuoses amb el medi
● Adaptació als diferents tipus de client (importància dels processos de disseny).
● Millor servei postvenda (més informació de les característiques del producte).



PROCÉS DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES



EL PROJECTE TÈCNIC

Un projecte tècnic sol tenir les parts següents:
● Memòria: Descriu el projecte, justifica les solucions adoptada i es 

càlculs

● Plànols

● Pressupost

● Plec de condicions: incorpora clàusules tècniques i administratives 
que regulen les condicions de realització del projecte.



DISSENY INDUSTRIAL
● El disseny uneix la idea i 

la seva execució 
pràctica. El dissenyador 
industrial o projetista és 
qui se n'encarrega.

● Al procediment de 
disseny es distingeixen 
dos aspectes:

● Metodològic: recerca i 
selecció d'idees.

● Organitzatiu

● Els dissenys han de tenir en compte la psicologia humana.



L'OFICINA TÈCNICA DE PROJECTES
● Només en tenen aquelles 

empreses que fabriquen 
productes que tenen una 
necessitat constant 
d'adaptació o si l'activitat de 
l'empresa onsisteix en la 
realització de projetes.

● Si l'empresa només requereix 
un treball de redisseny en 
comptades ocasions, es 
recorre a la creació de comitès 
amb caràcter temporal.



DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR

● Es necessita:
● Un dissenyador
● Un ordinador
● Un programa informàtic

● CAD: Computer aided Design 
disseny assistit per ordinador.

Redueix la tasca mecània i rutinària

● CAM: Computer Aided 
Manufacturing fabricació assistida per 
ordinador.

Permet obtenir la llista amb la comanda de 
matèries primeres, el pressupost, els processos de 
fabricació...



ANÀLISI TÈCNICA DE PRODUCTES

● Anàlisi global
– Identificació i anàlisi de la funció global

– Anàlisi i descripció anatòmica

– Anàlisi i descripció funcional

– Anàlisi tècnica

– Anàlisi sociològica i història

● Anàlisi parcial



LA QUALITAT DELS PRODUCTES

1.Exigència de la qualitat al llarg de la història
 Des de sempre s'ha verificat la qualitat dels productes una vegada construits.
 Durant l'Edat Mitjana apareixen mercats basats en el prestigi de la qualitat 

dels seus productes.
 Amb l'era industrial vengué l treball en sèrie i l'especialització; el control de 

qualitat quedà separat  del procés productiu
 La intercanviabilitat de components i la normalització de productes fan que el 

mercat torni més exigent i s'estableixin estàndards de qualitat. S'introdueixen 
els departaments de control de qualitat.

 En les darreres dècades la qualitat ha passat a ser una de les polítiques 
estratègiques de les empreses.



LA QUALITAT DELS PRODUCTES
2. La qualitat des del punt de vista de l'empresa

● Quan es parla de control de qualitat a una empresa es 
sol pensar només en el producte fabricat.

● Quan es parla de qualitat total s'han de considerar 
tots els factors: l'objecte, la política de manteniment 
industrial, els procediments de comunicació interna, 
xarxa de comercialització, gestió financera, 
pressuposts de despeses socials per oferir serveis als 
treballadors, les activitats de diseny i redisseny de 
prroductes, les polítiques de compres de matèries 
primeres, les tèccniques de distribució, els 
procediments de fabricació, el grau de seguretat 
laboral...



LA QUALITAT DELS PRODUCTES

3.   La qualitat des del punts de vista del client
● La millor avaluació d'un bé de consum és el grau de satisfacció del client. 
● Els factors en què es fixa el client són:

● Veracitat
● Adaptació
● Seguretat
● Fiabilitat
● Prestacions
● Acabat
● Durabilitat
● Faciltat d'ús
● Servei



LA QUALITAT DELS PRODUCTES

4. Sistemes de certificació de la qualitat. Les normes de qualitat
● Model EFQM: L'any 1988 es reuniren 14 grans empreses europees i crearen la European Foundation for 

Quality Management (EFQM), amb la finalitat de definir un model que ajudàs a aconseguir alts nivells de 
gestió i assegurar la qualitat.

El model EFQM és format per un conjunt de línies d'intervenció i millora anomenats criteris, els quals són 
avaluats mitjançant notes parcials, la suma dels quals indica el grau d'avanç ap a un màxim de 1000 punts, que 
és el que anomenam Excel·lència.

Aquests criteris són:
● Lideratge dels directius
● Estratègia de l'organització
● Gestió del personal
● Recursos emprats
● Processos
● Satisfacció del lient
● Satisfacció del personal
● Impacte social



LA QUALITAT DELS PRODUCTES
4. Sistemes de certificació de la 
qualitat. Les normes de qualitat

● Norma ISO 9001: l'empresa que la 
té acredita davant els clients i els 
proveïdors una certa forma de fer 
les coses i un nivell de qualitat en 
les seves activitats i produtes.

● Norma ISO 14001: L'aplicació d'un 
Sistema de Gestió Medioambiental 
seguint les directrius contingudes 
en aquesta norma permet a 
l'empresa ser més respectuosa 
amb el medi ambient.
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