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PROGRAMA “LEAN LOGÍSTIC”

1. Objectiu del curs: 
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.
Dotar de metodologies i eines Lean per optimitzar la cadena de subministraments, 
evitant el desapro�tament de recursos i �exibilitzant els sistemes logístics.
Aplicar la �loso�a Lean en els processos logístics i conèixer les seves eines que ens poden 
ajudar 
Calcular l'OEE, principal indicador utilitzat en Lean, al món logístic. 
Implementar mètodes i eines d'optimització i millora contínua en els processos logístics. 

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: dimarts,  3 de Març de 2020 
Final: divendres, 17 de Març de 2020 

Data màxima de preinscripció: 
dimarts, 25 de Febrer de 2020

6. Horari i dies de la setmana:

16:00 a 19:00, de dimarts a dijous
Dimarts, 17 de Març de 2020 de 16:00 a 18:00h

7. Temari:
• Logística i Lean
 - La logística:
• Activitats.
• Objectius.
 - Què és Lean:
• Eines.
• Objectius:
 (1) La productivitat.
 (2) L'apro�tament dels recursos.
 - Els principis de gestió segons Toyota.
 - Els assoliments.
• Eines de mesura i control
 - L'OEE:
• Tipus de desaapro�tament.
• Exemples de càlcul de l'OEE:
 (1) Entrades en magatzem.
 (2) Recompte d'existències.
 (3) Repartiment de paqueteria.
• Conclusions sobre l'OEE.
• Eines externes
 - La col·laboració:
• La plani�cació col·laborativa.
• Gestió d'inventaris pel proveïdor.
• Els recursos compartits.
• L'intercanvi electrònic de dades.
 - La subcontractació:
• Els operadors logístics.
• La subcontractació de processos.
• Eines de disseny i optimització
 - El principi de PARETO
 - Els mínims recorreguts:
• Optimització de rutes:
 (1) Plani�cació de rutes de transport.

 (2) Recorreguts òptims en magatzems.
• Localització de magatzems.
• Ubicació de mercaderies en magatzems.
• Automatització de magatzems.
 - El mapa de �ux de valor.
 - La millora contínua.
 - El benchmarking.
• Eines de qualitat i productivitat
 - Les 5S.
 - SMED.
 - La programació.
 - El �ux continu.
 - El Poka Yoke.
 - El Manteniment Productiu Total.
 - Tècniques de Resolució de Problemes:
• La metodologia 6 sigma.
• Relacions causa-efecte:
 (1) Els 5 perquès.
 (2) El diagrama d'Ishikawa.
 - Grups de treball.
• Eines de gestió de recursos i costos
 - L'apro�tament del temps de les persones.
 - L'apro�tament dels recursos materials.
 - La transformació de costos �xos en variables.
 - La reducció permanent de costos.
 - Els costos basats en activitats:
• El mètode ABC.
• Procediment de determinació:
 (1) Identi�cació i classi�cació d'activitats.
 (2) Càlcul dels costos directes i d'adreça.
 (3) Repartiment de costos i costos unitaris per activitat.
• Aplicacions de l'ABC.
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