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 PROGRAMA “GESTIÓ LOGÍSTICA”

1. Objectiu del curs: 
Proveir als alumnes dels coneixements, habilitats i actituds, que els permetin realitzar una 
gestió global de tots els processos d'aprovisionament d'existències, així com les activitats 
de la gestió del magatzem, per assegurar el major nivell de servei possible i per extensió 
un bene�ci net de la gestió.
Aprendre nous mètodes d’actuació i nous sistemes d'enfocar les funcions relacionades 
amb la plani�cació, organització, compres i magatzematge, així com optimitzar la seva 
realització

2. Adreçat a:
Persones en situació d’atur i persones en actiu que es troben en un procés de millora de 
feina per precarietat i temporalitat laboral. Es requereix un nivell mínim d’estudis d’ESO o 
equivalent o persones amb experiència laboral acreditada en el sector objecte d’interven-
ció. Els/les participants hauran d’estar prèviament inscrits/es com a demandants d’ocupa-
ció al Servei d’Ocupació de Catalunya.

3. Durada: 
20 hores

4. Lloc de realització: 
LA GUAITA, Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels.
Carretera de la Sentiu, número 1.
08860 - Castelldefels
Telèfon: 93 635 25 75.

5. Dates previstes:
Inici: dilluns,  3 de Febrer de 2020 
Final: divendres, 7 de Febrer de 2020 

Data màxima de preinscripció: 
dilluns, 27 de Gener de 2020

6. Horari i dies de la setmana:
09:30 a 13:30, de dilluns a divendres

7. Temari:
• Introducció
 - El sistema logístic de l'Empresa. 
 - Divisió de la Logística
 - Pla logístic
 - El procés logístic
 - Distribució i organització de la Logística
 - Relacions amb altres funcions de l'Empresa. 
 - Fluxos d'informació
 - Logística de planta

• Previsió de la demanda
 - La previsió de la demanda per unitat de temps
 - Indicacions de l'establiment de les previsions
  Demanda de tipus constant
  Demanda amb tendència

• Gestió de la producció
 - Plani�cació d'operacions
 - Gestió de materials
 - Programació d'operacions

• Plani�cació de necessitats de materials
 - Pla mestre de producció
 - Estructura del producte
 - Programa d'aprovisionament
 - Cost estàndard

• Plani�cació de necessitats de fabricació
 - Pla de necessitats de recurs
 - Pla de volum aproximat
 - Pla de necessitats de capacitat

• Compres 
 - Funció del Servei Compres
 - Aspectes jurídics
 - Mecànica i funcionament de les compres

 - Seguiment d'ofertes i comandes
 - Política de compres
 - Proveïdors
 - Costos de gestió
 - Anàlisi de valor

• Gestió dels aprovisionaments
 - Índexs de rotació i cobertura
 - Anàlisi ABC
 - La renovació dels estocs
 - Anàlisi econòmica de la gestió d'estocs
   Costos dels estocs
   Càlcul del lot econòmic
 - Sistemes de reaprovisionaments
   Per punt de comanda
   Per revisions periòdiques
   Per càlcul de necessitats

• Magatzematge
 - El magatzem en l'Empresa
 - Tècniques de magatzematge
 - Seguretat i control del magatzem

• Organització dels transports
 - Programació dels transports
 - Mètodes de càlcul
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