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Nombre d’hores del curs: 25 hores  

Data d’inici prevista: 07/09/2022 

Data de finalització prevista: 28/09/2022 

Horari: dimecres i divendres de 17:00h a 21:00h. 

 

PERFIL DE L’ALUMNAT 

• Prioritàriament persones ocupades.  

• Amb coneixements bàsics de llengua catalana i/o castellana. 

 

OBJECTIU DEL CURS 

 

• Utilitzar les tècniques més avançades i les aplicacions en la gestió de magatzems.  

• Integrar aquesta funció en l'estratègia logística de l'empresa per aconseguir 

productivitat i competitivitat. 

• Conèixer els principals sistemes de classificació i emmagatzematge de mercaderies, en 

funció de les seves característiques i nivells de rotació i estacionalitat. 

• Establir sistemes racionals d'aprovisionament des del punt de vista d'optimització 

econòmica i física. 

• Racionalitzar els mètodes d'entrada  

• Emmagatzematge sortida de mercaderies, així com mantenir un inventari constant 

d'existències. 

• Millorar i mesurar el nivell de servei del magatzem, tant per als clients externs com 

interns. 

• Establir criteris per al disseny i optimització de l'espai, transport i servei de manutenció 

del magatzem. 

 

PROGRAMA DEL CURS  

 

1.  Identificació de mercaderies.  

1.1.  Característiques de la mercaderia. Pes, volum, rotació i estacionalitat. 

1.2. Sistema de codificació. 

1.3. Fitxer mestre de mercaderies. 

1.4. ABC de mercaderies. 

2.  Aprovisionament. 

2.1. Mètodes de gestió d'estoc. 

2.2. Sistemes d'informació per a la gestió. 

CURS:  EMMAGATZEMATGE, ESTOCS I TRAMESES 
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2.3. Fitxer de proveïdors. 

2.4. Fitxer de comandes. Seguiment de comandes. 

2.5. Recepció de mercaderies. 

3.  Administració  

3.1.  Valoració de les existències. 

3.2. Actualització de preus. 

3.3.  Inventaris. 

3.4. Regularització de diferències. 

4.  Sortides de Magatzem. 

4.1. Preparació de mercaderia. Sistema de petició. 

4.2. Documentació. Controls. 

4.3. Transport. 

4.4. Nivell de servei. 

5. Estructura del magatzem 

5.1. Disseny i optimització de l'espai d'un magatzem. 

5.2. Equips de manutenció. 

6. Prevenció de riscos laborals en el magatzem 

 

OBSERVACIONS  

• Modalitat d’impartició: presencial.  

• DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER ACCEDIR AL CURS: 

o Fotocòpia  DNI/NIE. 

o Full d’inscripció (model CONFORCAT) omplert i signat. 

o Persones ocupades: capçalera de la darrera nòmina o rebut d’autònoms. 

o Persones aturades: full d’inscripció a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a 

demandant d’ocupació (DARDO).* 

o Estar inscrit/a (tenir fitxa de primera acollida) a la Fundació Barberà Promoció. 

*ATENCIÓ: EN CAS D’ESTAR ATURAT/DA, ÉS IMPRESCINDIBLE COMPLIR EL REQUISIT D’INSCRIPCIÓ AL 

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC) ABANS DE L’INICI DEL CURS. 
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