
    

 

 
 
 
 

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS EN EMPRESES 

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE MAGATZEMS (COML0309) 
 

• Competència general del Certificat de Professionalitat 
 

Organitzar i controlar les operacions i fluxos de mercaderies del magatzem, d'acord amb els procediments establerts i 
la normativa vigent, i assegurant la qualitat i optimització de la xarxa de magatzems i/o cadena logística. 
 

• Mòduls Formatius i Unitats Formatives que integra el Certificat de Professionalitat 
 

✓ MF1014_3: Organització de magatzems (140 hores), que consta de: 

· UF0926: Disseny i organització del magatzem (80 hores) 

· UF0927: Gestió de l’equip de treball del magatzem (30 hores) 

· UF0928: Seguretat y prevenció de riscos en el magatzem (30 hores) 
 

✓ MF1015_2: Gestió de les operacions d’emmagatzematge (110 hores), que consta de: 

· UF0929: Gestió de comandes i estoc (80 hores) 

· UF0928: Seguretat y prevenció de riscos en el magatzem (30 hores) 
 

✓ MF1005_3: Optimització de la cadena logística (90 hores) 
 

✓ MP0193: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'organització i gestió de magatzems (80 hores) 
 

• Pla d’Activitats previst per a les pràctiques (Capacitats) 
 

✓ C1. Utilitzar els sistemes i aplicacions informàtiques adequades per a la gestió del magatzem. 
 

✓ C2. Aplicar plans de manteniment d'equips i instal·lacions seguint la normativa i les recomanacions del fabricant. 
 

✓ C3. Utilitzar estratègies de resolució i negociació en diverses situacions de conflicte en el grup del magatzem. 
 

✓ C4. Realitzar la preparació de comandes i el seu condicionament garantint la integritat, rapidesa i qualitat al 
servei. 

 

✓ C5. Realitzar el control d'inventari aplicant les tècniques i els mitjans eficients per detectar errors i minves. 
 

✓ C6. Proposar mesures correctores per minimitzar l'impacte negatiu de les incidències més freqüents, prèvia 
detecció de les mateixes. 

 

✓ C7. Participar en els processos de treball de l'empresa, seguint les normes i instruccions establertes en el centre 
de treball. 

 

D’aquest llistat de Capacitats, la persona designada per l’empresa com a 
tutor/a de les pràctiques haurà de seleccionar les que considera que estan 
relacionades amb el tipus de tasques que farà l’alumnat durant les pràctiques 

 

• Assegurança de l’alumnat participant 
 

Fundació Barberà Promoció contractarà pòlisses d’assegurança de Responsabilitat civil, d’Accidents personals i 
d’Assistència sanitària, que donaran cobertura a l’alumnat participant durant tot el període de pràctiques. 
 

• Tutor/a d’empresa 
 

L’empresa on es realitzin les pràctiques haurà de designar una persona com a tutor/a que supervisarà el 
desenvolupament de les pràctiques, vetllant pel compliment del Pla d’Activitats previst, i mantindrà un contacte 
periòdic amb el/la tutor/a de Fundació Barberà Promoció. 
 

• Documentació necessària per preparar el Conveni de pràctiques 
 

✓ Document de Dades de l’Empresa: Mitjançant aquest document l’empresa podrà facilitar a Fundació Barberà 
Promoció totes les dades necessàries per preparar el Conveni de pràctiques (fer clic per descarregar). 

 

✓ Pla d’Activitats: L’empresa, mitjançant la persona designada com a tutor/a de les pràctiques, marcarà en el Pla 
d’Activitats les capacitats relacionades amb el tipus de tasques que farà l’alumnat durant les pràctiques (fer clic 
per descarregar). 

 

Més informació de com participar acollint alumnat en pràctiques contactant amb: 
 

Fundació Barberà Promoció 
Anna Capdevila (anna.capdevila@barberapromocio.cat) 
Tel. directe a l’extensió: 662.309.829 

 

https://www.barberapromocio.cat/sites/default/files/arxius_fbp/oc/dades_conveni_cp_coml0309.xlsx
https://www.barberapromocio.cat/sites/default/files/arxius_fbp/oc/pla_activitats_cp_coml0309.docx
https://www.barberapromocio.cat/sites/default/files/arxius_fbp/oc/pla_activitats_cp_coml0309.docx
mailto:anna.capdevila@barberapromocio.cat?subject=Practiques

