CURS: GESTIÓ DE COMPRES I APROVISIONAMENTS
Nombre d’hores del curs: 40 hores
Data d’inici prevista: 07/06/2022
Data de finalització prevista: 30/06/2022
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 17:00h a 21:00h.
PERFIL DE L’ALUMNAT
• Prioritàriament persones ocupades.
• Amb coneixements d’informàtica i possibilitat d'accés a internet.
• Amb coneixements bàsics de llengua catalana i/o castellana.
OBJECTIU DEL CURS
• Identificar i diferenciar les funcions de compres i aprovisionament, dins de la gestió
global del negoci.

• Identificar els factors que integren la gestió de les compres.
• Aplicar sistemes objectius en la selecció i homologació de proveïdors.
• Descobrir i controlar l'impacte que la gestió de compres té sobre la rendibilitat de
l'empresa.

• Comprovar les noves estratègies en la gestió de compres.
• Proporcionar els coneixements i eines necessàries que permetin als participants realitzar
una correcta anàlisi i una presa de decisions encertada, contemplant totes les variables i
funcions determinants.

PROGRAMA DEL CURS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Logística i operacions en l'empresa.
La producció.
La distribució.
Gestió dels estocs.
Aprovisionament.
Models de transport i distribució.

OBSERVACIONS
• Modalitat d’impartició: presencial.
• DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER ACCEDIR AL CURS:
o
o
o

Fotocòpia DNI/NIE.
Full d’inscripció (model CONFORCAT) omplert i signat.
Persones ocupades: capçalera de la darrera nòmina o rebut d’autònoms.
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o
o

Persones aturades: full d’inscripció a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a
demandant d’ocupació (DARDO).*
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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