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PROGRAMA “GESTIÓ DE MAGATZEMS”

1. Objectiu del curs: 
Diferenciar els tipus de càrregues i saber què equip és el més apropiat per al seu magat-
zematge i manipulació
Conèixer els diferents sistemes de magatzematge que es poden utilitzar i valorar els 
avantatges i inconvenients de cadascun
Analitzar els diferents passos que es donen en la recepció de mercaderies
Capacitar als participants per a la realització d’ una bona gestió de magatzem, des de la 
ubicació de mercaderies �ns la preparació de comandes, distribució de mercaderies i la 
gestió del transport.

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,  24 de Febrer de 2020 
Final: divendres, 28 de Febrer de 2020 

Data màxima de preinscripció: 
dilluns, 17 de Febrer de 2020

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

7. Temari:
• Gestió de magatzem
 - Tipus de magatzem
• Funcions i classes de magatzems
• Zones i disseny de magatzems 
 - Unitats de manipulació
 - Mètodes de magatzem
 - Distribució del magatzem
• Elements de manipulació
• Ubicació de les mercaderies en el magatzem
• Classi�cació ABC de les referències
• Paletització 
 - Càlcul de necessitat del magatzem: personal, manutenció…
• Sistemes de control
• Gestió de materials. Sistemes de plani�cació
 - M.R.P.
 - El just a temps  en la gestió d'aprovisionaments
• L'enfocament JIT
• Prerequisits per aplicar JIT als aprovisionaments
• La xarxa estratègica de subministraments
• Estabilització dels programes de producció
• La comunicació adequada
• Desenvolupament de polítiques adequades d'aprovisionament
• Característiques d'un proveïdor JIT
• Magatzematge
 - El magatzem en l'Empresa
 - Tècniques de magatzematge
 - Seguretat i control del magatzem
• Organització del magatzem
 - Funció de l’emmagatzematge
 - Mètodes d'assignació de zones d’emmagatzematge
 - Separació o classi�cació dels productes
 - Tipus de classi�cacions
 - Emmagatzematge de Productes: Magatzematge segons els tipus de    
 mercaderies
• Distribució interna dels productes
 - Criteris de classi�cació de mercaderies

• Tipus de productes per l'estat físic
• Tipus de productes segons les seves propietats
• Tipus de productes segons la unitat de mesura
• Tipus de productes segons la rotació de sortida
 - Recepció i codi�cació de les mercaderies
• Accions de recepció
• Codi�cacions
 (1) Signi�catives i no signi�catives
 (2) Tipologia
 (3) Estàndards de codi�cació
 - Tipus de càrregues i emmagatzematge
• Criteris de classi�cació del tipus de càrrega
 (1) Segons el volum
 (2) Segons el pes
 (3) Segons el format
 (4) Segons el lot i la fragilitat
• Emmagatzematge
 (1) La ubicació aleatòria
 (2) La ubicació estàtica
 - Equips per a la manipulació i emmagatzematge
• Equips d'emmagatzematge estàtic
• Equips d'emmagatzematge dinàmic
 (1) Equips amb moviment i sense trasllat
 (2) Equips amb moviment i capacitat per traslladar-se
 (3) Les transpaletes
 (4) Apiladores
 (5) Carretons
 (6) Els elevadores
 (7) Els equips guiats
 - Sistemes d'emmagatzematge, vendes i inconvenients
• Sistema de blocs apilats
• Sistema convencional
• Sistema compacte (Drive-in)
• Sistema dinàmic
• Sistema mòbil
• Altres sistemes d'emmagatzematge
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