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Carretera de la Sentiu, 1
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promocio.economica@castelldefels.org
936 35 25 75

PROGRAMA “CONTROL I GESTIÓ DE STOCKS”

1. Objectiu del curs: 
Reconèixer el paper que exerceixen els estocs dins del procés productiu, i els diferents 
tipus de gestió
Diferenciar els diferents tipus d'estocs que poden donar-se i calcular el cost de la gestió 
d'estocs i els seus moviments
Adquirir formació en l’ utilització de la radiofreqüència i Picking en la gestió e�caç dels 
estocs. 
Classi�car els diferents tipus de mercaderies que existeixen

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,  17 de Febrer de 2020 
Final: divendres, 21 de Febrer de 2020 

Data màxima de preinscripció: 
Dilluns, 10 de Febrer de 2020

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

7. Temari:
Control d'estoc
 Comptabilització de les existències
 Control d'entrades i sortides. Documentació
 Circuits d'informació. Impresos
 Fitxes de Magatzem. Procediments 
 (1) F.I.F.O. (Primera Entrada - Primera Sortida) 
 (2) L.I.F.O. (Última Entrada - Primera Sortida) 
 (3) P.M.P. (Preu Mitjà Ponderat) 
Inventaris. L'inventari rotatiu

Gestió d'estocs. 
Factors que intervenen en la gestió d'estocs
Tipus de cost
 D'adquisició
 D'emissió de comandes
 De magatzematge
 De ruptura d'estocs
Anàlisi d'estocs
 Índex de rotació. Índex de cobertura
 Anàlisi A B C
Sistemes de gestió
 Lots econòmics i lots òptims
 Sistemes de reaprovisionamient
  (1) Reaprovisionamient continu: Punt de comanda
  (2) Revisió periòdica
  (3) Càlcul de necessitats
La gestió d'estocs en el sistema de producció JIT

Gestió d'estocs
Plantejament de la gestió d'estocs
Plantejament de solucions e�cients
Principals funcions assignades a la gestió d'estocs
Tipus d'inventaris
Estoc de seguretat
La ruptura de l'estoc de seguretat

Anàlisi econòmica de la gestió d'estocs
Costos integrals d'aprovisionaments
Estoc mitjà
Lot econòmic de compra
Agrupació de comandes
Anàlisi ABC

Preparació de comandes
La manipulació de la mercaderia i la preparació de comandes com a elements clau
 Desplaçaments
 Extracció
 Devolució 
 Veri�cació i condicionament
Principis i objectius del picking
Variables del picking
Factors que in�ueixen en el disseny de l'àrea/processo de picking
 Funcions i �uxos
 Mètodes de preparació
 Sistemes de manutenció i transport
 Temps de preparació
Optimització dels llocs i sistemes de preparació
Problemàtica associada al picking
Tipus de preparació de comandes
 Mètodes d'Extracció
 Un preparador o diversos preparadors?
 Amb moviment o no de l'operari?
Gestió de la sortida
 Classi�cació i tipus d'embalatges 
 Aspectes tècnics dels embalatges
 Normalització d'embalatges i etiquetatge Organització administrativa de    
 l'expedició
 Plani�cació de l'expedició
 Sistemes de control
Aplicació de sistemes informàtics de gestió del magatzem
 La tecnologia i sistemes de gestió informatitzada del magatzem (SGA)
 Control i suport documental de la preparació de demanats. Traçabilitat
 Elements organitzatius i materials per incrementar la productivitat del magatzem
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